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Kopule Císařských lázní 

je opravená

Výprava našich mladých spor-
tovců přivezla ze zimní olympi-
ády pět medailí. Jakých? 
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Znáte mikroregiony 

našeho kraje?

Na  území kraje je 14 mikroregio-
nů, postupně je představíme. Za-
čínáme Mariánskolázeňskem.

Pět medailí ze zimní 

olympiády mládeže

Filmaři oblíbená budova Císař-
ských lázní má novou  kopuli. Kdy 
bude opraven celý objekt?  
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Karlovarský kraj objednal u  společ-
nosti Mott MacDonald CZ bezpeč-
nostní audit chystaného jihovýchodní-
ho obchvatu Chebu. 

„Bezpečnostní audit jsme zadali vý-
znamné mezinárodní společnosti, aby-
chom měli jistotu, že bude provedenž 
kvalitně. Jednalo se o  podlimitní za-
kázku, na  níž jsme nemuseli vypiso-
vat výběrové řízení,“ vysvětlil náměs-
tek krajského hejtmana Petr Navrá-
til s  tím, že vhodné auditorské fi rmy 
získávaly příslušné certifi káty teprve 
v uplynulých týdnech. „Proto také kraj 
nerozhodl o auditu už dříve,“ dodal.

Jihovýchodní obchvat Chebu je plá-
novanou akcí Karlovarského kra-
je. Nové dva silniční pruhy pove-
dou od  rychlostní silnice R6 smě-
rem na Podhrad, dále po novém mos-
tu přes trať až k hraničnímu přechodu 
na Svatém Kříži. Délka obchvatu, který 
má odklonit nákladní i osobní dopravu 
z Evropské ulice v centru města, smě-
řující na  Waldsassen, Tirschenreuth 
a Weiden, bude zhruba 3,4 kilometru.

„Stavba jihovýchodního obchvatu je 
pro Cheb velmi důležitá. Jako každá 
velká stavba, i  tato se dotkne občanů 
určitých území města. Právě ti nedáv-

no přišli s žádostí o provedení bezpeč-
nostního auditu, což kraj - nad povin-
nosti investora - nyní vyslyšel,“ uvedl 
starosta Chebu Pavel Vanoušek.

Jak z  projektu vyplývá, na  trase ob-
chvatu vzniknou dva mosty (přes že-
lezniční trať a přes údolí s Hájenským 
potokem) a dva kruhové objezdy (prv-
ní nedaleko Hájů, v  sousedství křižo-
vatky stávajících komunikací na Slapa-
ny a Podhrad, a druhý na Svatém Kří-
ži). Na obou mostech se počítá s insta-
lací protihlukových stěn. 

Na  stavbu již bylo vydáno územní 
rozhodnutí. 

Nový obchvat. Kraj už zadal audit

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení čtenáři,
poslední zimní měsíc je za  námi 

a  o  tom, co přinesl našemu regio-
nu, se dočtete v tomto vydání Kraj-
ských listů. Obyvatelé Sokolova mají 
už delší dobu příležitost sledovat, jak 
se postupně obléká do nového kabá-
tu Integrovaná střední škola v jejich 
městě. Moderní sedmipatrová bu-
dova, kterou nechal kraj vybudovat 
s  dotací z  ROP Severozápad, je ne-
přehlédnutelná a  práce na  revitali-
zaci školy se úspěšně chýlí ke konci. 
Zatím je proinvestováno zhruba 290 
z celkových 380 milionů korun. Žá-
ci i učitelé si budou moci od staveb-
ního ruchu odpočinout už na konci 
dubna, naplno se život v nových pro-
storách rozběhne od  příštího škol-
ního roku. V  nových i  rekonstruo-
vaných prostorách školy bude pro-
bíhat vzdělávání a praktické přípra-
va středoškoláků pro obory strojí-
renství, stavebnictví, elektrotech-
nika, ekonomika a  veřejnospráv-
ní činnost. Na  stránkách měsíčníku 
jsem vás už před časem informoval 
o tom, že kraj úspěšně získal evrop-
skou dotaci ve výši 150 milionů ko-
run na nová lůžka a přístroje do ne-
mocnic v  Karlových Varech, v  So-
kolově a  v  Chebu. Dlouho se Kar-
lovarské krajské nemocnici nedaři-
lo dotáhnout do konce výběrová ří-
zení na  dodavatele zařízení, s  ná-
stupem nového vedení se však situ-
aci podařilo vyřešit. Nemocnice tak 
celkem dostanou 684 lůžek různých 
typů, z toho v Karlových Varech zů-
stane 287 lůžek, do Sokolova jich po-
putuje 211, chebská nemocnice získá 
186 lůžkových kompletů. Stejně tak 
se jednotlivé nemocnice na  základě 
požadavků zdravotníků podělí o po-
třebné přístrojové vybavení. Veškeré 
vybavení dodané do pronajaté soko-
lovské nemocnice zůstane v majetku 
kraje. Určitě jste zaznamenali cha-
os, který v  uplynulých týdnech vy-
volala změna systému výplaty sociál-
ních dávek. Nepřipravenost této čás-
ti sociální reformy ministra Drábka 
související s  přenesení m veškerých 
činností na úřady práce spolu s vý-
padky počítačového programu jasně 
ukázala totální nepřipravenost mi-
nisterstva práce a sociálních věcí za-
vést sociální reformu do praxe. Pod-
le mých informací naštěstí situace 
v  našem kraji zatím nebyla tak kri-
tická jako jinde, nicméně jsme se po-
stavili na stranu těch, kteří žádají od-
volání ministra Drábka z funkce. 

Klidné dny vám přeje 
Josef Novotný, 

hejtman Karlovarského kraje

„Pokud vše proběhne podle plá-
nů, chtěli bychom realizovat v nových 
prostorách výškové budovy maturitní 
zkoušky, popř. ústní část zkoušek uč-
ňovských. Všichni by si to za to období 
náročné koordinace stavby a výuky za-
sloužili,“ věří v hladký fi niš rekonstruk-
ce ředitel školy Pavel Janus. 

Moderní centrum celoživotního 
vzdělávání buduje Integrovaná střední 
škola technická a ekonomická v Soko-
lově (ISŠTE) od prosince 2009. Celkové 
náklady na revitalizaci tohoto školské-
ho komplexu činí více než 380 milionů 
korun, což z této akce dělá jednu z nej-
větších investic v Sokolově posledního 
desetiletí. Rekonstrukci přitom pod-
poruje Evropský fond pro regionální 
rozvoj (ERDF) prostřednictvím Regi-
onálního operačního programu regio-
nu soudržnosti Severozápad (ROP SZ). 

Dotace z  rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad bu-
de 92,5 procenta, přičemž dotace EU 
činí 85 procent a podíl regionální rady 
7,5 procenta. Zbývajících 7,5 procen-
ta Karlovarský kraj. „Zatím bylo pro-
stavěno 285 milionů korun, což je pět-

asedmdesát procent celé akce,“ uvedl 
hejtman Josef Novotný.

Nová sedmipatrová budova nabídne 
třináct prostorných učeben pro 32 žá-
ků a 14 učeben pro 16 žáků. Samozřej-
mostí je laboratoř fyziky a chemie. Dvě 
nové učebny výpočetní techniky bu-
dou vybaveny nejmodernějšími tech-
nologiemi. Aby ICT technologiím bylo 
učiněno zadost, vybudovala škola nej-
modernější infrastrukturu pro učeb-
ny ICT v rámci svých vlastních inves-
tičních prostředků. Více než sedm uče-
ben ICT bude nově dovybaveno v rám-
ci navazujících projektů EU, takže ško-
la bude opravdu nejmodernějším stře-
doškolským vzdělávacím zařízením 
v České republice! 

„Myslím, že stavba pokračuje dobře,“  
zhodnotil postup prací hejtman.

Vstupní hala budovy je propojená 
otvory ve  stropech přes čtyři podlaží 
a zkoncentruje veškeré administrativní 
pracoviště pro řízení a provoz celé ško-
ly. Ve 3. a 4. podlaží vzniká dvoupod-
lažní školní knihovna, jako vědecké 
a studijní centrum, a školní klidová zó-
na. V návaznosti na knihovnu a vstup-

ní halu jsou umístěny učebny celoži-
votního vzdělávání. Interiéry budou 
hýřit sladěnou barevností. „Řekli jsme 
si dost šedivých věcí. Budeme barevná, 
přitažlivá škola s vybavením na špičko-
vé úrovni,“ řekl Janus.

Celkem může školu navštěvovat až 

1100 žáků převážně technických obo-
rů, ať již učňovských nebo studijních. 
Maturovat zde budou středoškolá-
ci v oborech strojírenství, stavebnictví, 
elektrotechnika, ekonomika a veřejno-
správní činnost. „Tajně doufáme, že své 
zázemí zde najde i  některá z  technic-

kých vysokých škol, např. konečně na-
jde smysl i realizace výuky ve zřízeném 
odloučeném pracovišti Fakulty strojní 
Západočeské univerzity v Plzni. V září, 
kdy škola oslaví pětapadesát let existen-
ce, bude náš areál připravený k výuce,“ 
dodal ředitel ISŠTE. 

Revitalizace ISŠTE v Sokolově fi nišuje 
Už jen dva měsíce dělí Integrovanou střední školu technickou 
a ekonomickou v Sokolově (ISŠTE) od ukončení více než dvou-
leté revitalizace. Stavební stroje v areálu utichnou na konci 
dubna, už nyní je ale zřejmé, jakou obměnou ISŠTE prošla. „Má-
me tady architektonicky unikátní dílo, není to jen škola,“ upo-
zornil ředitel školy Pavel Janus. Novou dominantou ISŠTE je 
sedmipatrová budova v obležení původních objektů. 

Ředitel školy Pavel Janus (vlevo) a hejtman Josef Novotný si během kontrolního dne prohlédli roze-

stavěné prostory školy. Systémem skeletu žádná taková stavba v republice není, architektonicky pů-

jde o unikátní školní budovu, dozvěděli se na místě novináři.   Foto Václav Fikar

V  Karlovarském kraji dnes žije 
o 5902 lidí více než tomu bylo na za-
čátku století, přesněji v roce 2001.

Vyplývá to z loňského sčítání lidu, 
podle kterého teď v  našem regionu 
žije přesně 310.245 obyvatel.

V kraji přitom za posledních deset 
let přibylo zejména cizinců. Nejpo-
četnější z nich je vietnamská komu-
nita, která podle ofociálních dat čítá 
6253 obyvatel. 

Následují Němci, kterých je 4530, 
Rusové se 4508 a  Ukrajinci s  2488 
obyvateli. 

Sčítání lidu 2011 poukázalo na dal-
ší důležité faktory ovlivňující život 
v kraji. Za posledních deset let se ta-
dy výrazně změnila věková struktu-
ra obyvatel. Počet lidí starších 65 let 
se oproti roku 2001 zvýšil o dvaatři-
cet procent! Podle ředitelky krajské 
správy Českého statistického úřadu 
Jaroslavy Šenitkové je to nejvyšší ná-
růst v České republice. 

Pozitivním zjištěním sčítání lidu je 
také fakt, že zde stoupl počet vyso-
koškolsky vzdělaných lidí o více než 

pět tisíc. Ze 14 072 (2001) na 19 093 
(2011). Přesto má Karlovarský kraj 
se 7,2 procenty stále nejmenší podíl 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 
v  republice. „Z Karlovarského kraje 
vysokoškoláci odcházejí za  prací ji-
nam,“ vysvětlila Jaroslava Šenitková. 

Nejlidnatějším městem kraje jsou 
Karlovy Vary. Vloni na jaře zde žilo 
53.737 lidí. 

„Z  toho bylo 7710 cizinců. Takže 
hlavně díky nim je v lázeňském měs-
tě více než padesát tisíc lidí a nemusí 
se řešit například spojení Karlových 
Varů s  okolním Jenišovem či další-
mi menšími městy,“ dodala Jarosla-
va Šenitková. 

Druhým největším městem je 
Cheb, kde je nahlášeno 33.446 lidí, 
z  toho jich je 3423 jiné národnosti 
než české. V Sokolově, který je třetí, 
má trvalý pobyt 24.177 lidí (z toho je 
867 cizinců). 

Mimochodem, Karlovarský kraj je 
první také v další nelichotivé statisti-
ce. Je zde nejvyšší rozvodovost v celé 
zemi, která stále stoupá. 

V Karlovarském kraji 
roste počet obyvatel

Další část obchvatu Sokolova, plo-
chy pro rozvoj Habartova nebo cyklos-
tezka na výsypkách. Také to jsou  pro-
jekty, které vzniknou z tzv. 15 ekomi-
liard, které stát vyčlenil v  rámci pro-
gramu odstranění ekologických škod 
vzniklých před privatizací hnědouhel-
ných těžebních společností pro Ústec-
ký a Karlovarský kraj. 

V  našem regionu bude letos prav-
děpodobně zahájena realizace až čtyř 
projektů.

V současnosti Karlovarský kraj oče-
kává podpis smlouvy a předání stave-
niště první části západního obchva-
tu Sokolova, aby mohla začít výstavba 
obchvatu zahrnující budování okružní 
křižovatky na ulici Chebská, dále stav-
bu nového mostu přes řeku Ohři včet-
ně přidružené lávky pro parovod a no-
vé napojení na silnici ve směru Soko-
lov – Citice. 

„Zprovozněním této části obchvatu 
dojde k výraznému odlehčení dopravy 
v centru města Sokolov,“ vysvětlil kraj-
ský radní Jaroslav Bradáč.

Na první část obchvatu Sokolova na-
váže jeho druhá část, tedy kompletní 
výstavba obchvatu Svatavy, jehož sou-

částí je vybudování přeložky silnice 
II/181 včetně jejího napojení na novou 
okružní křižovatku v  Kraslické ulici 
a  napojení na  již zrealizovaný sever-
ní obchvat Sokolov – Královské Poříčí. 

Podle ministerstva fi nancí, které vy-
hlašuje zadávací řízení na  realizaci 
všech staveb v  programu 15 miliard, 
by mohlo být vypsáno výběrové říze-
ní na  zhotovitele akce už na  přelomu 
března a dubna letošního roku.

Kraj ale ještě letos očekává výběro-
vá řízení na  zhotovitele pro další tři 
projekty. Jedná se o revitalizaci Staro-
sedelského potoka za  17 milionů ko-
run, úpravu ploch pro rozvoj Habar-
tova za  26,6 milionu korun a  zbudo-
vání cyklostezky za  celkem 28, 6 mi-
lionu korun, která povede na  rekulti-
vovaných výsypkách od Svatavy kolem 
Lomnické pískovny Erika až do Vintí-
řova.

„Tyto akce schválila meziresortní ko-
mise jmenované vládou ČR,“ doplnil 
Bradáč, který je jejím členem.

Po  ukončení soutěží těchto projek-
tů bude jasné, jaké fi nanční prostřed-
ky zbývají pro Karlovarský kraj z pro-
gramu 15 miliard. „Každopádně bude-

me ve  spolupráci s Ústeckým krajem, 
Hospodářskou a sociální radou Soko-
lovska a Mostecka usilovat o navýšení 
peněz ve  zmíněném programu mini-
málně o  DPH, které se v  průběhu let 
několikrát změnilo,“ zdůraznil Bradáč. 
Kraj má totiž v druhé aktualizaci kon-
cepce řešení ekologických škod po těž-
bě hnědého uhlí ještě několik projektů 
připravených rovnou k realizaci za při-
bližně 600 milionů korun a další zámě-
ry za 580 milionů korun.

V současné době vstoupila do druhé 
poloviny také výstavba průmyslové zó-
ny v Novém Sedle s náklady dosahují-
cími 153 miliony korun, která na bez-
mála desti hektarech nabídne plochy 
pro podnikatele. Zóna bude dokonče-
na v srpnu 2013. 

Kromě programu 15 miliard by kraj 
mohl získat další peníze na  revitali-
zační projekty z  prodeje privatizova-
ného majetku a  zisku z  účasti státu 
v obchodních společnostech. Vláda se 
na vyčlenění fi nancí usnesla v květnu 
2008. Z celkové částky 800 milionů ko-
run by do kraje mohlo přijít ročně přes 
107 milionů. K naplnění tohoto usne-
sení ale dosud nedošlo.

Městům pomohou tzv. ekomiliardy
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Letištěm Karlovy Vary prošlo v roce 
2011 celkem 99.014 cestujících a letiš-
tě tím zaznamenalo historický rekord 
v počtu odbavených cestujících za ce-
lou dobu své existence, a to včetně ob-
dobí před rokem 1989. Ve  srovnání 
s předchozím rokem 2010 se celkový 
počet cestujících zvýšil o téměř čtyři-
cet procent.

„Rok 2011 se stává jedním z milní-
ků v rozvoji civilního letectví v karlo-
varském regionu. Vývoj navíc ukazu-
je na narůstající zájem o přímé letec-
ké spojení, zejména z a do Ruska, od-
kud se rekrutuje klientela, která jed-

noznačně preferuje přímé lety do na-
šeho regionu a zároveň je ekonomicky 
atraktivní pro letecké společnosti, aby 
takovou službu nabízely,“ uvedl ná-
městek hejtmana Petr Navrátil.

Z celkového počtu cestujících v ro-
ce 2011 přiletělo do  Karlových Varů 
47.410 pasažérů, odtud jich odletělo 
48.836. Více než 2700 bylo tranzitních 
cestujících. 

„Z  hlediska destinací byl tradičně 
největší zájem o cesty z a do Moskvy 
(64.016 pasažérů), následuje Sankt Pe-
těrburg (13.556 cestujících) a ve velmi 
těsném závěsu Jekatěrinburg (13.197), 

přičemž je ale třeba mít na paměti, že 
lety do Jekatěrinburgu byly provozo-
vány teprve od konce března loňské-
ho roku. O to více nás mrzí, že linka 
do Kyjeva byla z rozhodnutí doprav-
ce po velmi krátké době pozastavena 
a nedostala šanci ukázat svůj potenci-
ál,“ řekl Václav Černý, ředitel letiště.

Odrazem zvýšené poptávky tak by-
ly nejen narůstající počty cestují-
cích z tradičních destinací – Moskvy 
a Sankt Petěrburgu, ale zejména ote-
vření nových linek do Jekatěrinburgu, 
Samary a Rostova na Donu. 

Nejvýznamnějším leteckým do-

pravcem na  karlovarském letišti zů-
stává společnost České aerolinie, kte-
rá na  linkách do  Moskvy, Sankt Pe-
těrburgu a  Samary přepravila cel-
kem 55.807 cestujících, následovaná 
společnostmi Aerofl ot, Ural Airlines, 
Czech Connect Airlines a Rossyia.

Kromě pravidelných linek fungova-
la během letní sezóny tradičně linka 
do  turecké Antalye, kterou z  našeho 
regionu využilo celkem 1304 cestují-
cích a kapacita míst na této lince ur-
čená pro karlovarský region byla vy-
užita téměř z pětasedmdesáti procent.

V rámci nové obchodní aktivity by-
lo zároveň od března 2011 letecky od-
baveno celkem 133.639 kg zboží, z to-
ho 48.663 kg pošty.

„Provoz na  karlovarském letišti se 
postupně proměňuje a  na  letišti po-
kračuje trend nárůstu podílu provo-
zu větších letadel a  snižování podí-
lu letů tzv. general aviation, zejména 
podíl sportovních a vyhlídkových le-
tů,“ upozornil Radek Zábranský, ob-
chodní a marketingový manažer spo-
lečnosti Letiště Karlovy Vary.

Pro rok 2012 předpokládá vedení 
společnosti Letiště Karlovy Vary po-
kračování trendu postupného zvyšo-
vání provozu a  objemu přepravy, ale 
s  tím, že dynamika růstu bude dosa-
hovat úrovně obvyklé v rámci odvět-
ví. Podle obchodního manažera le-
tiště Zábranského dovolují probíhají-
cí jednání uvažovat o zahájení provo-
zu do dvou nebo tři nových destinací 
a  zároveň bylo již ohlášeno navýšení 
frekvencí letů do destinací stávajících. 

„Věříme, že rok 2012 bude stejně 
úspěšný jako byl rok 2011, a  očeká-
váme, že v  letošním roce, pokud ne-
dojde k nepředvídatelným událostem, 
bude překonán počet 100.000 cestují-
cích, kteří projdou karlovarským le-
tištěm,“ uzavřel Zábranský.

Karlovarské letiště  Foto a ilustrační koláž KL
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Roman Rokůsek

Reformní kroky se nevyhnuly ani le-
gislativě v  oblasti zdravotnictví. Co 
konkrétního to bude znamenat pro po-
skytovatele zdravotních služeb a  paci-
enty, na to jsme se zeptali ředitele Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje Ro-
mana Rokůska. 

 Čeho se změny týkají?
Od 1. dubna 2012 nabývají účinnos-

ti nové, zásadní zákony upravující ob-
last zdravotnictví. Jedná se o  zákon č. 
372/2011 Sb., o  zdravotních službách 
a  podmínkách jejich poskytování (zá-
kon o zdravotních službách), zákon č. 
373/2011 Sb., o  specifi ckých zdravot-
ních službách, zákon č. 374/2011 Sb., 
o zdravotnické záchranné službě a zá-
kon č. 375/2011 Sb., kterým se mě-
ní některé zákony v souvislosti s přije-
tím zákona o zdravotních službách, zá-
kona o  specifi ckých zdravotních služ-
bách a zákona o zdravotnické záchran-
né službě. 

Nový zákon o  zdravotních službách 
nahradil zastaralé a v mnoha ohledech 
nevyhovující právní normy. Vůbec po-
prvé velmi přehledně a  v  absolutním 
výčtu deklaruje a vymezuje práva a po-
vinnosti pacientů, stejně tak jako práva 
a  povinnosti poskytovatelů zdravotní 
péče, dále řeší mj. problematiku udělo-
vání oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb, nakládání se zdravotnic-
kou dokumentací, hodnocení kvality 
a  bezpečí poskytovaných zdravotních 
služeb, zřízení nových zdravotnických 
registrů, šetření stížností na  poskyto-
vání zdravotních služeb a další.

Co změny přinesou pacientům?
Pacient by se měl stát rovnocenným 

účastníkem procesu poskytování zdra-
votních služeb, jeho práva a povinnos-
ti jsou vymezeny mnohem šířeji a kon-
krétněji. Již deklarované právo vyslove-
ní souhlasu či nesouhlasu s poskytova-
nými zdravotními službami, a to na zá-
kladě řádně sdělených informací a po-
učení od poskytovatele, je doplněno řa-
dou nových práv, např. právem na ne-
přetržitou přítomnost zákonného zá-
stupce u osob nezletilých a zbavených 
způsobilosti k  právním úkonům při 
poskytování zdravotních služeb, prá-
vem na  odmítnutí přítomnosti osob, 
které se na  poskytování zdravotních 
služeb přímo nezúčastňují, právem vy-
žádat si konzultační služby od  jiné-
ho poskytovatele, právem na návštěvy, 
právem přijímat v  lůžkových zdravot-
nických zařízeních a v zdravotnických 
zařízeních jednodenní péče duchovní 
aj. V  neposlední řadě je novým insti-
tutem v oblasti práv pacientů tzv. dříve 
vyslovené přání, které použije pacient 
pro případ, kdyby se dostal do takové-
ho zdravotního stavu, ve kterém nebu-
de schopen vyslovit souhlas nebo ne-
souhlas s poskytnutím zdravotních slu-
žeb. Dříve vyslovené přání bude mu-
set mít písemnou formu, úředně ověře-
ný podpis pacienta a platnost bude mít 
pět let. Zákon jasně defi nuje i  povin-
nosti pacientů, např. dodržovat navrže-
ný individuální léčebný postup, pokud 
s poskytováním zdravotních služeb vy-
slovil souhlas, řídit se vnitřním řádem 
zdravotnického zařízení, uhradit ce-
nu zdravotních služeb nehrazených či 
pouze částečně hrazených ze zdravot-
ního pojištění, nepožívat během hospi-
talizace alkohol či jiné návykové látky, 
pravdivě informovat ošetřujícího zdra-
votnického pracovníka o  dosavadním 
zdravotním stavu.

 Co čeká poskytovatele zdravotních 
služeb ve vztahu ke krajskému úřadu?

V prvé řadě to bude tzv. „přeregistra-

ce“, která se týká všech zdravotnických 
zařízení, a  to bez ohledu na  to, zda se 
jedná o zdravotnické zařízení provozo-
vané státem nebo zda se jedná o nestát-
ní zdravotnická zařízení, což jsou v na-
šem regionu např. Karlovarská krajská 
nemocnice a Územní zdravotnická zá-
chranná služba Karlovarského kraje. 

Dále také zdravotnická zařízení pro-
vozovaná fyzickými osobami, ale i ob-
chodními fi rmami, jako jsou provo-
zovatelé lázeňských zařízení, léče-
ben dlouhodobě nemocných, lékáren 
atd. Podmínky poskytování zdravot-
ních služeb se tak narovnají, budou to-
tiž jednotné pro všechny poskytovatele 
zdravotních služeb. Do  přijetí nových 
zákonů byly rozdílné pro státní zdra-
votnická zařízení a  nestátní zdravot-
nická zařízení. 

 Proč se přeregistrace vůbec prová-
dí?

Vyplývá to z  přechodných ustano-
vení zákona o  zdravotních službách. 
Převážná část nestátních zdravotnic-
kých zařízení byla registrována v 90. le-
tech 20. století, tj. po  účinnosti záko-
na o zdravotní péči v nestátních zdra-
votnických zařízeních, kdy právní nor-
my upravující podmínky poskytování 
zdravotní péče, buď ještě neexistovaly 
vůbec, nebo neodpovídají současným 
podmínkám.

Co musí poskytovatel zdravotních 
služeb udělat?

Zákon jim ukládá povinnost podat 
žádost o  udělení oprávnění k  posky-
tování zdravotních služeb na  krajský 
úřad ve  lhůtě od 1. 4. 2012 do 31. 12. 
2012. Pro zdravotnická zařízení státu 
(fakultní nemocnice aj.) byla stanovena 
kratší, tříměsíční lhůta. Žádosti budou 
podávat osoby oprávněné jednat za po-
skytovatele, na  k  tomu určených for-
mulářích. Formuláře budou jednotné 
pro celou republiku a budou poskyto-

vatelům zdravotních služeb k dispozici 
na webových stránkách Krajského úřa-
du Karlovarského kraje www.kr-karlo-
varsky.cz, v sekci zdravotnictví. 

 Budou poskytovatelé k žádosti při-
kládat nějaké doklady?

Převážná část poskytovatelů bu-
de k  žádosti přikládat pouze doklad 
o zaplacení správního poplatku za vy-
dání tohoto oprávnění. Poplatek či-
ní 1000 korun a  lze ho zaplatit převo-
dem na  účet Karlovarského kraje č. 
27-5622800267/0100, variabilní sym-
bol 1361181000 nebo v pokladně kraj-
ského úřadu, a to nejpozději v den po-
dání žádosti. Příslušný správní orgán 
je povinen vydat rozhodnutí o žádosti 
nejpozději do 36 měsíců ode dne naby-
tí účinnosti zákona o zdravotních služ-
bách. Může se však stát, že bude zjiš-
těno neplnění oznamovací povinnos-
ti, kdy poskytovatel zdravotních služeb 
nehlásil změny tak, jak mu to ukládá 
zákon. Tito poskytovatelé pak budou 
vyzváni krajským úřadem k  doplně-
ní žádosti a budou tedy povinni dolo-
žit i doklady nutné k provedení změn. 

 Co se stane v případě, že žádost ne-
bude doručena ve stanovené lhůtě?

Pokud žádost nebude doručena 
ve lhůtě do 31. 12. 2012, registrace ne-
státního zdravotnického zařízení za-
nikne ze zákona po  uplynutí 36 mě-
síců ode dne nabytí účinnosti zákona 
o  zdravotních službách, tj. 1. 4. 2015. 
Zdravotnická zařízení státu v případě, 
že nepožádají ve  lhůtě do 30. 6. 2012, 
zanikají ze zákona po uplynutí 12 měsí-
ců ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona. 

Žádosti podané po  zákonem stano-
vené lhůtě budou pak vyřizovány, jako 
úplně nové žádosti tzn., že pro ně ne-
bude platit zjednodušené řízení v sou-
ladu s  přechodnými ustanoveními zá-
kona o zdravotních službách.

Ředitel krajského úřadu informuje

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den pane hejtmane,
chci vám jen říct, že dosadit pana Nečesaného jako ředitele záchranné 
služby byl správný krok a my zaměstnanci jsme z toho nadšeni. Konečně 
se za nás taky někdo postavil a dělá svou práci poctivě, konečně se ruší 
bezvýznamné funkce, které kraj stály akorát peníze a konečně chodíme 
do práce i z práce s čistou hlavou a nikdo nás nešikanuje. Budeme rádi, 
když pan Nečesaný zůstane ve funkci nastálo. 
Ted již spokojený zaměstnanec ZS 

Vážený pane,
jsem rád, že jsme volbou nového vedení Územní zdravotnické zá-
chranné služby Karlovarského kraje přispěli ke spokojenosti Vaší i Va-
šich kolegů. Hledali jsme odborníka, který by byl schopen se svým tý-
mem zajistit bezproblémový chod záchranné služby za současné re-
organizace. Vedení tohoto subjektu jsme nakonec svěřili předsedovi 
představenstva Karlovarské krajské nemocnice, MUDr. Luďkovi Neče-
sanému, ovšem jen do doby realizace výběrového řízení. Věřím, že se 
mu podaří nastartovat potřebné změny a svému nástupci předá zá-
chrannou službu v podstatně lepší kondici, než v jaké ji přebíral. Pou-
ze na dobu určitou byl dr. Nečesaný vedením záchranné služby pově-
řen zejména proto, že má před sebou jiné velké úkoly. V první řadě je 
to zprovoznění Pavilonu akutní medicíny, který má v areálu nemoc-
nice Karlovy Vary začít sloužit v červnu letošního roku. 

Karlovarské letiště hlásí rekordní rok

Národní kulturní památka Císařské 
lázně (Lázně I) v  Karlových Varech 
má opravenou kopuli, kterách chrá-
ní unikátní Zanderův sál před povětr-
nostními vlivy. Její oprava trvala čty-
ři měsíce.

„Práce byly provedeny velmi kva-
litně, a to včetně restaurátorských zá-
sahů na soškách a žlabech. Zanderův 
sál je nyní kompletně chráněný před 
nepřízní počasí,“ informovala kraj-
ská radní pro oblast kultury Eva Val-
jentová.

Celkové náklady na  rekonstrukci 
vyšplhaly na 3,3 milionu korun, z to-
ho 2,84 milionu kraj získal z progra-
mu záchrany architektonického dě-
dictví Ministerstva kultury ČR. Čtyři 
sta tisíc na  opravu břidličné šablony 

přidal kraj ze svého rozpočtu.
Rekonstrukce celého objektu, 

ve kterém se mimo jiné točily americ-
ké fi lmové trháky Rytíři ze Šanghaje 
nebo bondovka Casino Royale, bude 
pokračovat, jakmile bude schválena 
žádost o dotaci z programu IOP mi-
nisterstva kultury. Ta by měla činit 
čtvrt miliardy korun. 

„V  současnosti už nicméně běží 
výběrová řízení na  dodavatele stav-
by. Firmy mají k  dispozici projekto-
vou dokumentaci a pracují na nabíd-
kách,“ dodala Eva Valjentová s  tím, 
že kraj chce na záchranu cenného ob-
jektu čerpat fi nanční prostředky také 
z Regionálního operačního programu 
Severozápad, kam podá žádost o dal-
ších 150 milionů korun. 

Zanderův sál je chráněný. 
Díky opravené kopuli

Územní plány 93 obcí pozbývají platnosti

Experti jednali o zapsání 

lázní na seznam UNESCO 

Územní plány obcí, územní plány sí-
delních útvarů a  regulační plány, kte-
ré byly schválené přede dnem 1.1.2007, 
pozbývají dne 1.1.2016 platnosti (pod-
le ustanovení § 188 odst. 1 zákona č. 
183/2006 - stavební zákon). 

V  Karlovarském kraji je tímto zá-
konným ustanovením dotčeno cel-
kem 93 obcí. Jediným možným řeše-

ním, jak této situaci předejít, je poří-
dit nový územní plán, a  to nejpozději 
do výše uvedeného data. V případě, že 
si obec nový územní plán nepořídí, do-
stane se do situace, kdy nebude mít zá-
kladní koncepční dokument stanovují-
cí rozvoj obce. Tím se vystavuje riziku, 
že rozhodování o záměrech bude mo-
ci probíhat jen ve  velmi omezené mí-

ře podle stavebního zákona, což vždy 
nemusí být dle představ obce. Na  zá-
kladě výše uvedeného proto apeluje-
me na  obce Karlovarského kraje, aby 
si uvědomily vážnost situace a  zača-
ly podnikat kroky k  pořízení nového 
územního plánu. 

Karlovarský kraj v  rámci podpory 
obcí má zřízen dotační titul „Podpora 

územně plánovací činnosti obcí Kar-
lovarského kraje“, ze kterého lze čerpat 
dotace právě na pořízení nového územ-
ního plánu. Zprostředkujícím subjek-
tem dotačního titulu, jakož i  nadříze-
ným orgánem územního plánování 
nad obcemi, je odbor regionálního roz-
voje KÚ Karlovarského kraje, na který 
se mohou obce obracet s dotazy.

Vůbec poprvé se v  Karlových Va-
rech sešla mezinárodní skupina exper-
tů, jejíž odborné podklady budou klí-
čové pro nominaci významných ev-
ropských lázní v čele s městy lázeňské-
ho trojúhelníku v  Karlovarském kraji 
k  zápisu na  Seznam světového dědic-
tví UNESCO. 

Jednání se v uskutečnilo v krajském 
městě na konci ledna, po jeho skonče-
ní se předpokládá, že nominační do-
kumentace bude 
zpracována tak, 
aby ji Česká repub-
lika mohla v  ro-
ce 2015  předložit 
Centru UNESCO 
spolu s  žádostí 
o zápis na Seznam 
UNESCO. 

Společené jedná-
ní expertů, které 
svolalo město Kar-
lovy Vary, naváza-
lo na závěry mezi-
národního jednání tzv. kulatého stolu 
odborníků na evropské lázně. Tuto ak-
ci, které se zúčastnili renomovaní od-
borníci na evropské lázně z Velké Bri-
tánie, Francie, Německa, Belgie a Čes-
ké republiky, uspořádal v květnu loň-
ského roku Karlovarský kraj.

„Ustavení skupiny znamená další 
etapu nominačního procesu, do  které 
se aktivně zapojilo Město Karlovy Vary 
jako lídr nejen měst našeho lázeňského 
trojúhelníku, ale i  dalších evropských 
lázní. Karlovarský kraj ve  spoluprá-
ci s městem Karlovy Vary zůstává ko-

ordinátorem nominace a  jako partner 
je připraven podílet se na  dalších ak-
tivitách nominačního procesu zejmé-
na v oblasti propagace,“ uvedla k tomu 
krajská radní Eva Valjentová.

Po celodenní diskusi se expertní sku-
pina shodla na základních bodech, kte-
ré charakterizují podobu mezinárod-
ní sériové nominace významných mi-
nerálních lázní Evropy a stanovují zá-
kladní časový harmonogram přípravy 

nominace. Další 
jednání komise se 
uskuteční v  polo-
vině června v ang-
lickém Bathu, kte-
rý již je památkou 
na  Seznamu svě-
tového kulturního 
dědictví UNESCO. 

Jednání  na brit-
ské půdě by mělo 
mimo jiné dopo-
ručit ministerstvu 
kultury ČR defi ni-

tivní výběr lokalit pro sériovou nomi-
naci.

Lázně, které se budou ucházet o  sé-
riovou nominaci, musejí být do  kon-
ce roku 2013 zapsány na národních in-
dikativních seznamech. Nominovány 
přitom mohou být jen ta lázeňská mís-
ta, která mají přírodní minerální pra-
meny. 

Experti budou dále hodnotit celko-
vý urbanistický koncept měst, archi-
tektonickou hodnotu klíčových lázeň-
ských staveb, mezinárodní věhlas těch-
to měst a kulturní a duchovní význam.

Opravená kopule Císařských lázní. Památkově chráněný objekt se 

nyní připravuje na rozsáhlou rekonstrukci.    Foto Václav Fikar
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Babybox. Už i ve Varech

Do přehrady Skalka u Chebu dál přitéká rtuť z Německa.

  Foto Václav Fikar

STRUČNĚ Z REGIONU

Rozsah nerozpuštěných látek a  se-
dimentů obsahujících rtuť v  nádrži 
Skalka, ale i v  řekách Kössein, Resla-
va a Ohře, které druhou největší nádrž 
v kraji napájejí. Především to zjišťovali 
odborníci česko-německého projektu, 
jehož závěrem je detailní studie popi-
sující aktuální stav této přehrady.

„Odborníci se shodli, že i nadále do-
chází ke vnosu rtuti z území Spolkové 
republiky Německo do  nádrže Skal-
ka. Studie zmapovala množství konta-
minovaných sedimentů na české stra-
ně a objasnila zdroje a způsoby konta-
minace v Bavorsku. I přes náročná sa-
nační opatření způsobuje zatížení rtu-
tí z  bývalé chemické továrny Markt-
redwitz i  nadále zatížení sedimentů, 
nerozpuštěných látek a  rovněž i  po-
travinového řetězce. Tím je ovlivně-
no i  využívání vodní nádrže Skalka,“ 
informoval mluvčí společnosti Povodí 
Ohře Jan Svejkovský.

Odborníci mapovali především pří-
stupové cesty před nádrží a  stanovili 
míru zatížení Skalky. 

Součástí jejich práce je ale také stu-
die proveditelnosti, která přináší ná-
pravná opatření včetně odhadu jejich 
účinnosti a  fi nanční náročnosti. Tato 
studie slouží rovněž jako základ pro 
další postup. 

„Věřím, že se na  základě provede-
né studie podaří v následujícím obdo-
bí především na německé straně sano-
vat zdroj znečištění. Očekáváme vý-
raznou aktivitu našich sousedů, pro-

tože se prokázalo, že příčina vzniká 
jednoznačně na jejich území. Budeme 
samozřejmě spolupracovat na odstra-
nění problému, nicméně v tuto chvíli 
jsme závislí na řešení z německé stra-
ny. Teprve poté může následovat na-
příklad těžba sedimentů z  přehrady,“ 
komentoval výsledky studie krajský 
radní Jaroslav Bradáč.

Navržená opatření na  území ČR 
jsou v rámci studie proveditelnosti ře-
šena variantně s předpokládaným od-
hadem fi nančních nákladů od  jedné 
do dvou miliard korun (od 40 do 85 
milionů eur). 

Doporučený postup na  území Ně-
mecka pak představuje další nákla-
dy. Odhaduje se, že soubor jednotli-
vých opatření spořádá zhruba 1,2 mi-
liardy eur. 

„Nyní zpracovaný komplexní ma-
teriál prostudují pracovníci českých 
a německých orgánů. Bude se vyhod-
nocovat, zda je nebezpečí obsahu rtuti 
veliké či ne. Pokud ano, budou se mu-
set podniknout zásadní kroky ke zlep-
šení stavu, a to v již zmíněných fi nanč-
ních objemech,“ dodal Jan Svejkovský.

Vodní nádrž Skalka leží u  stát-
ní hranice s  Německem, přičemž ve-
de od Pomezí až k Chebu. Slouží ze-
jména ke  zvýšení nízké hladiny vo-
dy a pro účely protipovodňové ochra-
ny, je ale také využívána k odpočinku, 
rekreaci a  rybolovu. Její povodí činí 
671,7 km2 a  leží téměř celé v němec-
kém Bavorsku. 

 České dráhy získaly od Výzkumného ústavu železničního osvědčení, které se 
týká elektrických lokomotiv i drážních zařízení, a tak by výstavbě nové budovy 
na Horním nádraží v Karlových Varech už nic nemělo stát v cestě. Šlo totiž o po-
slední potřebné souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení. Nová bu-
dova futuristického vzhledu, kterou navrhl renomovaný pražský architekt Petr 
Franta, bude stát zhruba 46,5 milionu korun.

 Na zhruba šestaosmdesát milionů korun přijde kompletní zabezpečení sva-
hu u silnice II/222 ve směru z Karlových Varů na Kyselku, kde došlo nedáv-
no k sesuvu kamení na vozovku. Na úpravy už bylo vydáno stavební povole-
ní, na realizaci stavby se teď kraj bude snažit získat dotaci z programu Státního 
fondu životního prostředí ČR. Celkem je na této silnici devětadvacet proble-
matických míst, kde by mohlo dojít k sesuvu svahu a pádu kamení na silnici. 
Po posledním sesuvu byla v daném úseku snížena rychlost jízdy na 30 km/h.

 Několik novinek, které mají zefektivnit práci městské policie, chystá sokolov-
ská radnice. Ke stávajícímu vybavení strážníků přibudou další minikamery, kte-
ré budou natáčet jednání s případným pachatelem přestupku. A také terminá-
ly, které jim ihned na místě pomohou zjistit, zda se dotyčný svého protiprávního 
jednání dopustil poprvé či opakovaně. 

 Nejen v ulicích Chebu se na konci ledna objevila první tři auta městského úřa-
du s panoramatickým vyobrazením historického náměstí Krále Jiřího z Podě-
brad. Radniční vozy tímto vizuálním způsobem pomáhají propagovat město, 
kromě panoramatického snímku náměstí nesou i znak Chebu a webovou adresu.

 Z důvodu rekonstrukce Nádražního náměstí v Mariánských Lázních se 
v únoru změnily trasy MHD a umístění některých zastávek. Linky č. 5 a 7 ny-
ní neprojíždějí celým Nádražním náměstím, ale odbočují z Hlavní do Náklad-
ní ulice a pokračují kolem výtopny přes zadní část Nádražního nám. do Husovy 
ulice. V souvislosti s touto změnou se přesunuly zastávky „Klas“ o několik desí-
tek metrů jinam, změny potrvají do konce letošního května.

 Dosavadní počet 254 chebských ulic a náměstí v únoru rozšířilo pět nových 
ulic. Jsou jimi Osadnická a Duhová v městské části Podhrad, Buková a Dubo-
vá na Zlatém Vrchu a Táborská v části Háje. K pojmenovávání ulic v Chebu do-
chází v posledních letech v průměru třikrát ročně, tato potřeba souvisí s rozvo-
jem města.

Policie ČR v Karlovarském kraji má 
od  nynějška k  dispozici novou mo-
derní budovu v  Karlových Varech - 
Dvorech, kam postupně přesídlí pře-
vážně výkonné policejní útvary. 

„Je to nelehká doba, proto je ma-
lým zázrakem, že se projekt výstav-
by nové budovy podařilo dovést 
do  konce,“ uvedl při otevírání poli-
cejního sídla ministr vnitra Jan Ku-
bice.

Vybudování nového objektu při-
šlo na 178 milionů korun, a to včetně 
vnitřního zařízení. Tyto peníze byly 
uvolněny z rozpočtu Policie ČR. 

„Chtěl bych ubezpečit státní kasu, 
že poté, co díky výstavbě nové budo-
vy můžeme opustit asi osm nemo-
vitostí, se odtud peníze vrátí zpět,“ 

poznamenal krajský policejní ředi-
tel Oldřich Tomášek. Zhruba mili-
on korun ročně policie v kraji uspo-
ří na  nákladech na  provoz opuště-
ných budov.

Nová budova má pět podlaží. Sídlit 
v ní budou policejní útvary o celko-
vém počtu cca 200 policistů a pade-
sát občanských zaměstnanců. V bu-
dově je například pracoviště krimi-
nalistických techniků nebo cely pro 
zadržené pachatele. 

Dokončení policejního sídla přiví-
tal také hejtman Josef Novotný, kte-
rý policejnímu řediteli předal pra-
por krajské policie. Podle hejtmana 
je to další střípek do  mozaiky kraj-
ských institucí, které má plnohod-
notný kraj mít. 

Policie má novou budovu 

krajského ředitelství

Do Skalky dál proudí rtuť z Německa

Slavnostní otevírání krajského policejního ředitelství ve Dvorech. 

Zleva krajský policejní ředitel Oldřich Tomášek, hejtman Josef No-

votný a ministr vnitra Jan Kubice.   Foto KL
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Od 1. ledna působí v Karlovarském 
kraji nový dodavatel plynu, společnost 
Karlovarská plynárenská s.r.o.. Svou 
nabídkou úspor, benefi tů i  profesio-
nálních služeb se okamžitě stala zají-
mavou alternativou k tradičním doda-
vatelům plynu. 

„Naši současní zákazníci s námi šet-
ří. Běžný rodinný domek u nás ušetří 
5.000,- Kč z ročního vyúčtování,“ upo-
zorňuje prokurista společnosti Karlo-
varská plynárenská František Pelíšek.

Na vašich internetových stránkách 
jsem viděl, že kromě výhodné ceny 
za kubík plynu nabízíte i lákavý sys-
tém benefi tů...

Náš zákazník s námi získává obrov-
skou slevu na  plynový kotel, zateplo-
vací systém nebo plastová okna. No-
vý kondenzační kotel, který běžně sto-
jí 40 tisíc korun, u nás pořídí za 29 tisíc 
korun. Úspory na  kotlích ale mohou 

být až 49 tisíc korun. Pravidelná roč-
ní prohlídka spalovodu zdarma, ne-
bo zúročení přeplatků 1,1% jsou další 
zajímavé výhody. Systém benefi tů, ja-
ký nabízíme svým zákazníkům, dnes 
nenabízí žádný jiný dodavatel plynu. 
Důležité pro zákazníka přitom je, že 
všechny naše cenové nabídky pro něj 
představují jasně vyčíslitelné úspory, 
žádné úspory „na oko“.

Pokud k vám budou chtít přejít no-
ví zákazníci, jak mají postupovat?

Stačí nám zavolat na  číslo 
606939959, kde mu poskytneme veš-
keré informace a bezplatně mu vyčís-
líme jeho konkrétní úsporu. Všechny 
informace máme také na  internetové 
prezentaci www.kvplyn.cz.  

Konečně dodavatel 
plynu, který nám uspoří

V  Karlovarském kraji byl po  Sokolo-
vě a  Chebu zprovozněný třetí babybox. 
Schránka se nachází pod stříškou na bu-
dově vrátnice u  vchodu do  karlovarské 
nemocnice. Je teprve druhá nové genera-
ce, tedy plně automatizovaná, kromě vy-
tápění i  klimatizovaná. O  uložení dítěte 
informuje zaměstnance dětského odděle-
ní vedle alarmu i MMS zpráva.

„Regiony v  pohraničí jsou postiženy 
pouliční prostitucí, a  také proto tento 
projekt, který umožňuje nechtěným dě-
tem dostat se do  nových rodin, vnímá-

me s vděčností,“ řekl náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje Martin Havel s tím, 
že Karlovarský kraj projekt jednoznačně 
podporuje, na všechny tři babyboxy při-
spěl částkou čtyřicet tisíc korun.

Díky projektu babyboxů mohlo být 
od  roku 2005, kdy byl otevřen první 
v  pražském Hloubětíně, zachráněno už 
pětašedesát dětí, z toho jedno v Sokolo-
vě, kde babybox funguje od června 2008. 
Není bez zajímavosti, že na  karlovarský 
babybox přispěli částkou 500,- korun 
i žáci 7. A v Chodově.

Problém s likvidací původní rybí po-
pulace přemnoženou populací kormo-
rána velkého přivedl na  krajský úřad 
zástupce místních organizací rybá-
řů a myslivců. Na společném jednání, 
které svolal krajský radní pro oblast ži-
votního prostředí Jaroslav Bradáč, se 
představitelé obou významných zá-
jmových skupin dohodli na spoluprá-
ci při redukci počtu kormoránů, záko-
nem chráněných ptáků. 

„Tento problém skutečně musíme ře-
šit. Ztráty na rybí obsádce západočes-
kých řek, zvláště pak v horních tocích, 
jsou opravdu velké,“ potvrdil radní Ja-
roslav Bradáč. 

Na  odstřelu kormoránů, kteří jsou 
označováni za  nejlepší suchozemské 
rybáře planety, se mohou rybáři s mys-
livci dohadovat na  základě výjimky, 
kterou jim udělil krajský úřad. Odstřel 
je povolen od září do poloviny dubna 
a  stanovuje limit sta kusů kormorána 
velkého za rok. 

„Nechceme kormorány vyhubit. Jen 
regulovat jejich počet,“ zdůraznil jed-
natel Českého rybářského svazu, Zá-
padočeského územního svazu v  Plz-
ni Martin Bílý s tím, že ptáci rybářům 
způsobují dvojí škodu. „Rybami se jed-
nak živí, další ale zraní nebo vystresují 
natolik, že stejně pak uhynou,“ dodal. 

Podle Bílého problém s  decimová-
ním rybích obsádek kormorány ře-
ší dnes už rybáři v celé Evropě. Za po-
sledních třicet let se totiž početní sta-
vy kormoránů v  Evropě díky jejich 
ochraně mnohonásobně zvýšily. Kor-
moráni napadají řeky v  hejnech číta-
jících desítky až stovky kusů, přičemž 
každý z  nich denně spořádá bezmála 
půl kilogramu ryb. Při lovu se přitom 
umí zanořit až několik metrů hlubo-

ko, takže řeky s hloubkou do tří metrů, 
což jsou na západě Čech všechny, pro 
ně nepředstavují žádný problém. Ra-
da Českého rybářského svazu dokon-
ce uspořádala na  toto téma 23. února 
v Plzni mezinárodní konferenci. 

Ještě předtím však podepsal Karlo-
varský kraj s  Českým rybářským sva-
zem smlouvu o  vzájemné spolupráci. 
Jejím cílem je péče o  vodní prostředí 
v rybářských revírech regionu, ochra-
na životního prostředí i výchova mlá-
deže k rybaření. Smlouvu v Karlových 
Varech podepsali hejtman Josef No-
votný a předseda Českého rybářského 
svazu Alexander Šíma.

„Nejsme sice jako Jihočeský kraj, kde 
má rybářství dlouhou tradici. Postu-
pem času ale v  našem regionu vzni-
ká stále více vodních ploch. Příkladem 
může být vznikající jezero Medard. Ty-
to vodní plochy jsou příslibem rozvo-
je rybářství v  kraji. Proto je musíme 
ochraňovat,“ vysvětlil postoj Karlo-
varského kraje hejtman Josef Novotný, 
který jako kluk jezdil rybařit se svým 
otcem na Jesenici u Chebu. „Tehdy by-
la plná štik a okounů,“ vzpomněl si.

Hlavními body smlouvy jsou koordi-
novaný postup místních organizací při 
řízení rybářského hospodaření v kraji, 
spolupráce při činnosti posilující dru-
hovou diverzitu vodních ekosystémů 
a  spolupráce při zajišťování ochrany 
rybích společenstev při ochraně před 
predátory.

„Ryb je v našich vodách čím dál mé-
ně, a to z objektivních příčin. Nám jde 
o to, abychom dokázali zachovat v ře-
kách a potocích rybí obsádku v  tako-
vém stavu, v jakém nám ji předali na-
ši předci,“ uvedl ve Varech Alexander 
Šíma. 

Kormoráni. Rybáři se 
dohodli na odstřelech
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Pane náměstku, co můžete o této no-
vé aktivitě kraje říct?

Pokud jde o  nezaměstnanost a  s  ní 
spojené čerpání sociálních dávek, situa-
ce v některých částech republiky je vel-
mi složitá. Majorita tam už nechce sná-
šet údajné zneužívání sociálních dávek 
minoritou. Vlivem nezvládnutí včas-
ného vyplácení sociálních dávek se dá 
očekávat zvýšení sociálního napětí. 
Úřady práce jsou zcela přetížené a  za-
hlcené touto agendou a již nestíhají ak-
tivně pomáhat organizovat obcím ve-
řejnou službu a veřejně prospěšné prá-
ce. Proto, abychom předešli problémům 
s eskalací sociálního napětí, které dnes 
známe třeba ze severních Čech, jsme 
připravili projekt na podporu obcí s vy-
sokou nezaměstnaností. Jedná se o pří-
spěvky na veřejnou službu nebo půjčky 
na veřejně prospěšné práce, a to obcím 
s počtem obyvatel do deseti tisíc, jež se 
nacházejí v sociálně vyloučených loka-
litách. Zároveň se budeme snažit těm-
to obcím, pokud ony samy nemají pro 
nezaměstnané v evidenci ÚP práci, tuto 
práci nalézt. Proto jsme už jednali s Le-
sy ČR a  nyní čekáme na  výsledek, do-
mluvit bychom se chtěli třeba i na údrž-
bě pozemků v  majetku Pozemkového 
fondu ČR. Další možností uplatnění by 
mohl být úklid a  údržba dnes již roz-
sáhlé sítě cyklostezek v kraji nebo by se 
nezaměstnaní mohli podílet na likvida-
ci invazivních rostlin jako je bolševník.

 
Jak bude v praxi pomoc vypadat?
Jde o  to pomoci najít a  nabídnout 

smysluplná a  prospěšná pracovní mís-
ta, a  tam pak přispět například na ná-
kup ochranných pomůcek, pracovních 
nástrojů či na  plat koordinátora, který 
bude v  dané obci dohlížet na  pracov-
ní morálku takto zaměstnaných lidí. 
Ti budou moci prokázat, že si sociální 
dávky zaslouží.

Kolik má kraj ve svém rozpočtu pe-
něz připravených na takovou pomoc?

Nyní jeden a půl milionu korun.

Je to dostatečná částka?
Jsme na začátku a musíme projekt na-

startovat a ověřit si ho v praxi. O upřes-
nění podmínek, za  jakých budeme pe-
níze rozdělovat, budeme ještě diskuto-
vat. Určitě nyní nebudeme schopni po-
skytnout každému žadateli částku v pl-
né výši jeho požadavku.

Kolik pracovních míst by díky této 
pomoci kraje mohlo vzniknout?

To je samozřejmě velmi těžké odhad-
nout. Nevíme, bude-li to v řádu jedno-
tek nebo desítek. Ale každé takto vytvo-
řené místo bude dobré a z pohledu soci-
ální prevence důležité. Jinak si ale mu-
síme připomenout, že zajišťování práce 
pro nezaměstnané je především úkolem 
Úřadu práce a  kraj se snaží být nápo-
mocen zapojení obcí do tohoto procesu.  

Už víte, kde s aktivitou začnete?
Pokud záměr schválí krajské zastu-

pitelstvo, chtěli bychom nabídnout re-
alizaci pilotního projektu Rotavě, kde 
je více než sedmnáctiprocentní neza-
městnanost. Právě zde bychom chtě-
li pomoci snížit napětí mezí majoritou 
a  dlouhodobě nezaměstnanými obča-
ny, z nichž je velká část ohrožena soci-
álním vyloučením.   

Sociální vyloučení se ale týká ta-
ké mladších ročníků…

Právě proto jsme od roku 2010 za-
vedli nový dotační titul na akce z ob-
lasti prevence kriminality u dětí a mlá-
deže – jedná se o různé volnočasové ak-
tivity, díky kterým se daří podchytit 
alespoň část rizikové mládeže. Na tyto 
příspěvky máme ročně vyčleněno 200 
tisíc korun, čerpalo je například sdru-
žení Český Západ nebo chebské Útočiš-
tě. V letech 2009 – 2011 jsme z progra-
mu ministerstva vnitra rozdělili mezi 
obce na  projekty prevence 3,5 milionu 
korun. V Sokolově také na podzim loň-
ského roku proběhla už 2. Konference 
prevence kriminality, která je fórem od-
borníků z oblasti prevence kriminality, 
preventistů, ale i pedagogů.

 
Karlovarskému kraji se v uplynulém 

období povedl husarský kousek. Při-
pravil individuální projekt na  zajiš-
tění peněz pro poskytovatele sociál-
ních služeb na uplynulé tři roky a dí-
ky němu náš kraj neřešil v letech 2009 
až 2011 problém s chybějícími penězi, 
což jinde bylo nutné…

Ano, jednalo se o  sumu 290 milio-
nů korun z celkové částky 417,2 milio-
nu korun (!) na zajištění sociálních slu-
žeb a další realizované a schválené pro-
jekty na  území kraje. Zaměřené jsou 
na  transformaci pobytových služeb, 
péči o  duševně nemocné nebo komu-
nitní plánování. Projekt pro oblast po-

skytování sociálních služeb běžel v  le-
tech 2009 až 2011. V  té době jsme če-
kali na  vyhlášení další přislíbené vý-
zvy ministerstva práce a sociálních vě-
cí k podání žádosti o další fi nance. Pro-
tože MPSV výzvu do konce roku 2011 
nespustilo, prodloužili jsme naši aktivi-
tu až do konce května 2012. Nyní nám 
ministerstvo nabízí 54 miliony korun 
do konce roku 2014, což je výrazný roz-
díl oproti 290 milionům korun na  ro-
ky 2009-2011. MPSV tak přeneslo ře-
šení problému na  kraj a  je zřejmé, že 
se na všechny poskytovatele nedostane 
a někteří se dostanou do takové situace, 
že poskytovaní služeb mohou ukončit. 
Za důležité považuji také zdůraznit, že 
všechny tyto projekty jsou kompletně 
hrazeny státem a  Evropskou unií, kraj 
nemusí nic předfi nancovávat ani zde 
není spoluúčast.

V  uplynulém období vzniklo v  na-
šem kraji několik sociálně-terapeutic-
kých dílen. Přestavbou nevyužívaných 
objektů...

Ano, to cítím jako úspěch. V již zmí-
něném projektu za  290 milionů korun 
jsme si jako jediný kraj v ČR vyjedna-
li možnost použití části těchto peněz 
na rekonstrukce. Proto jsme mohli ne-
využitou část Domova mládeže Střední 
školy živnostenské v Sokolově, uprázd-
něného keramického učiliště ve  Staré 
Roli nebo penzionu Hestie v  Drahovi-
cích opravit a přestavět na sociálně-te-
rapeutické dílny. Ty už dnes úspěšně 

slouží svému účelu, lidé se zdravotním 
postižením získali nové, příjemněj-
ší prostory pro pracovní činnost a vzá-
jemné setkávání. Celkové náklady do-
sáhly asi 13 milionů korun.

Když už jsme se dotkli investic 
do budov. Jaké další významné inves-
tice byste zmínil? 

Například Domov pro seniory Spále-
niště, kde bude letos zahájena poslední 

etapa přestavby. Domov je rekonstru-
ován po etapách od roku 2008, v jejich 
rámci vznikají nové jedno- nebo dvou-
lůžkové pokoje s vlastním sociálním zá-
zemím. Tato přestavba za 51, 3 milionu 
korun znamená nové komfortní byd-
lení, které splňuje náročné požadav-
ky v  péči o  klienty s  těžkou nebo úpl-
nou závislostí na pomoci jiné osoby. Za-
fi nancovali jsme opravu střechy na Do-
mově se zvláštním režimem „Matyáš“ 
v  Nejdku, v  současnosti probíhá vel-
ká rekonstrukce Domova pro osoby se 
zdravotním postižením „Sokolík“ v So-
kolově. Jde o akci s rozpočtem téměř pa-

desát milionů korun. Obyvatelé domo-
va by již na podzim letošního roku mě-
li mít k dispozici jedno či dvoulůžkové 
pokoje s vhodným sociálním zařízením 
a  odpovídajícím materiálně – technic-
kým vybavením. Chceme vytvořit do-
mácnosti, kde podpoříme samostatný 
způsob života uživatelů. 

Kromě investic bych ale rád připo-
mněl i  to, že jsme v době, kdy kracho-
valy fi rmy na výrobu porcelánu pomoh-
li lidem, kteří nedostávali plat, bezúroč-
nými půjčkami na překlenutí nejhorší-
ho období.

Dalším zajímavým projektem je pře-
místění klientů z  některých domovů 
pro osoby se zdravotním postižením 
do  „běžného“ života s  podpo-
rou asistenčních služeb, 
a  to v  rámci proce-
su transforma-
ce pobyto- v ý c h 
z a ř í - zení soci-

álních služeb... 
Jedná se o  celo-

státní projekt, do  které-
ho jsme z  našeho kraje zařa-

dili dvě sociální zařízení – PATU 
Hazlov a Mariánskou. V zásadě se jed-
ná o přestěhování odborníky vytipova-
ných klientů těchto dvou ústavů do by-
tů a domků blíž lidem, blíž společnos-
ti. Zjednodušeně řečeno chceme začle-
nit lidi do společnosti, naučit je s pod-
porou vhodných služeb žít běžným ži-
votem mimo ústav. Budujeme jedno-
lůžkové, popřípadě dvoulůžkové po-
koje (zejména pro partnerské dvoji-

ce). Vytvoří se domácnosti maximál-

ně pro šest uživatelů, pro dodržení sou-
kromí a zájmů jednotlivých uživatelů. 

Nedílnou součástí projektu je plán 
vytvořit koordinovanou síť sociálních 
služeb a minimalizovat dosud prefero-
vaný způsob poskytování sociální služ-
by v  kolektivních pobytových zaříze-
ních mimo města.  V  zařízeních bude 
transformace realizována formou tzv. 
„atomizace“ stávajícího zařízení do no-
vě budovaných více objektů ve vytipo-
vaných, běžně veřejnosti dostupných lo-
kalitách v regionu.

V jaké fázi je v současnosti transfor-

mace PATY Hazlov?
V  případě PATY, kde je nyní asi 110 

klientů, se lidé rozmístí do nově vybu-
dovaných domků v Aši, Hazlově, v Che-
bu nebo ve Skalné – na výstavbu domků 
bychom chtěli získat peníze z  integro-
vaného operačního programu (IOP). 
Máme ale i svůj krajský projekt, v rám-
ci kterého už se nám podařilo část kli-
entů, schopných žít mimo ústav, umís-
tit do nových domácností.

Situace v Mariánské je prý ale odliš-
ná…

V  případě transformace domova 
v Mariánské nám v současné době hro-
zí, že pokud bychom ji realizovali, bu-
deme se potýkat s  výrazným nárůs-
tem provozních nákladů ve výši až tři-
cet milionů korun ročně. A  to je vel-

ké riziko v době, kdy nám chybí peníze 
na základní fi nancování sociálních slu-
žeb. Pracovně tomu říkám, že nemůže-
me chodit s dětmi do kina, když nemá-
me pro ně prostředky na  jídlo. Pokud 
nám vláda neřekne, že nám těch třicet 
milionů bude pravidelně poskytovat, 
tak budeme nuceni realizaci projektu 
odložit. Není možné postavit nové hez-
ké domky a přitom nevědět, za co je bu-
deme provozovat.

Nedostatek státních peněz pro po-
skytovatele sociálních služeb je žha-
vým tématem současnosti. Může být 
letošní rok pro některé likvidační?

Pro poskytovatele z našeho kraje byla 
na  základní zajištění sociálních služeb 
v dosavadní míře pro tok 2012 potřeb-
ná částka 292 miliony. MPSV však me-
zi ně rozdělilo pouze 203 miliony. Tento 
velký propad dotací MPSV nelze z pro-
středků kraje sanovat, protože by to by-
lo na  úkor školství, zdravotnictví ne-
bo dalších resortů a na rozdíl od těch-
to resortů se prostřednictvím rozpoč-
tového určení daní na  sociální služby 
do  rozpočtu kraje žádné prostředky 
nepřerozdělují. V  reakci na  tuto situ-
aci se již někteří poskytovatelé sociál-
ních služeb v regionu ozývají s tím, že 
budou muset službu ukončit, případně 
její poskytování výrazně omezit a pro-
pustit zaměstnance.

Jak vůbec hodnotíte sociální refor-
my připravené a  spuštěné minister-
stvem práce a sociálních věcí? 

Na  nesmyslnost těchto reforem kra-
je upozorňovaly již od začátku loňské-
ho roku. V  Sokolově jsme měli setká-
ní všech krajských radních pro sociální 
věci a  náměstkovi ministra jsme říka-
li, že takto připravené reformy jsou ne-
smysl. Ujišťoval nás, že je MPSV zvlád-
ne. Jak byla reforma „připravena“ a sys-
témy pro vyplácení dávek „vyzkouše-
ny“, nyní všichni vidíme. Na tuto nepři-
pravenost a chaos nejvíce doplácejí ob-
čané a zaměstnanci Úřadu práce.

Nejnovější aktivitou Karlovarského kraje v oblasti so-
ciálních služeb je pomoc sociálně vyloučeným lokali-
tám v regionu ve formě příspěvků nebo půjček vybra-
ným obcím na zaměstnávání nezaměstnaných. Nejen 
o tomto novém projektu jsme hovořili s náměstkem 
hejtmana pro oblast sociálních Miloslavem Čermákem. 

Za peníze pro sociální služby se budu bít

Máme dlouholetou tradici ve výrobě železničních kolejových vozidel. 
Realizujeme zajímavé a úspěšné projekty. Nyní rozšiřujeme výrobu.  
Přinášíme nové možnosti pro Vaše uplatnění. Přidejte se k našemu týmu! 

       platný certifi kát EN 287-1 135 – CO2 výhodou          praxe výhodou

Uplatnění u nás najdou i ti, kteří se chtějí svářeči stát a mají vyučení v oboru zámečník
nebo v oboru příbuzném.

     možnost získání zdarma svářečského certifi kátu
EN 287-1 135 v naší svářečské škole

     jistotu zaměstnání a zázemí ve stabilní společnosti
     motivující mzdové ohodnocení, prémie, příplatky
     příspěvek na stravování

     možnost dalšího vzdělávání v oboru 
     smlouva na dobu neurčitou
     věrnostní příspěvek 500 Kč/měsíčně
     měsíční bonus ve výši 5 % za splnění docházky.

Nabízíme:

Kontaktujte naše personální oddělení:
LEGIOS a.s. I Kounice 838 I 357 31 Horní Slavkov I Česká republika
Jana Vachelová I tel.: 725 414 394, 352 610 168 I email: jana.vachelova@legios.eu, personHS@legios.eu I www.legios.eu

Hledáme svářeče
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P R O D E J   S L E P I Č E K 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb 

OPĚT PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN 
Tetra hnědá 

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý
Slepičky pouze z našeho chovu!

Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.

stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-152 Kč / ks
starší než 20 týdnů - cena 158 Kč / ks

Prodeje se uskuteční: 
2.3. pátek Toužim – u vlak. nádraží – 16.15 hod.
3.3. sobota Lázně Kynžvart – u fotb. hřiště – 13.30 hod.
4.3. neděle Kynšperk nad Ohří – u rest. El Paso – 14.00 hod.
  Cheb – u prodejny Selka – 16.15 hod.
6.3. úterý Bečov nad Teplou – u vlak. nádraží – 15.45 hod
  Chýše u Jednoty – 15.00 hod.
  Žlutice u kina – 15.20 hod.
  Bochov – u kostela – 16.00 hod. 
17.3 sobota Nejdek – u aut. nádraží – 11.45hod.
  Sokolov – u čerp. st. Ono – 14.30 hod.
23.3. pátek Nová Role – u hasičů – 14.10 hod.
  Chodov – u klubu Luna – 14.40 hod.
  Kraslice – u aut. zast. – 15.50 hod.
  Rotava – u kavárny – 17.10 hod.

Zastávky v menších obcích na trasách upřesníme po telefonickém dotazu.

PŘÍPADNÉ BLIŽŠÍ INFORMACE : TEL 728605840   728165166  415740719

RRRAAAŠŠŠEEELLLIIINNNOOOVVVÉÉÉ   BBBRRRIIIKKKEEETTTYYY   

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák s jedním ze tří mečů, kte-

ré v Karlovarském kraji symbolizují spolupráci mezi Asociací ne-

závislých neziskových aktivit, Karlovarským krajem a Hospodář-

skou komorou.  Další z mečů vlastní právě komora a asociace.

Miloslav Čermák
44 let, narodil se v Ledči nad Sázavou, žije v Sokolově. Před vstupem do krajské politiky pracoval jako technik v elekt-
rárně Tisová, působí v komunální politice (zastupitel Sokolova), po krajských volbách 2008 se stal náměstkem hejtma-
na Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a NNO. Je předsedou sociální komise při Asociaci krajů ČR, zastupu-
je AKČR v Radě vlády pro NNO.
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Archiv měsíčníku 
Krajské listy a jeho da-
tová podoba ve  for-
mátu PDF (do  veli-
kosti 3 MB) jsou pří-
stupné a  ke  stažení 
v  internetových Kraj-

ských listech www.kr-karlovarsky.
cz/kl/. 
O  zasílání měsíčníku přímo 
do osobních e-mailových schránek 
mohou zájemci požádat na adrese 
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čísle 

zněla Ferenc Liszt. 
Výhercům, kterými jsou Inge Do-

tzauerová z Chebu, Kateřina Ma-
toušková z Karlových Varů a Marie 
Černá z Kraslic, gratulujeme. Zasí-
láme jim publikace o našem kraji.

V  našich křížovkářských puto-
váních Karlovarským krajem se 
letos zaměřujeme na  pobyty 
významných osobností v  regionu. 
A  koho jsme pro vás vybrali 
tentokrát?

Jeho manželka Terezie bývala 
hodně nemocná a  často se léčila 
ve  Františkových Lázních nebo 
v  Karlových Varech. On sám 
přijel poprvé do  Karlových Varů 
a  vzápětí do  Františkových Lázní 
v  červnu 1829. V  roce 1849 se 
ve Varech ubytoval v domě Palatin 
v dnešní Lázeňské ulici. 

Byl to... (více již v tajence)

Na území našeho kraje se nachází 
14 mikroregionů – svazků obcí, kte-
ré se snaží o  rozvoj každé z  oblas-
tí a  zlepšení života místních obyva-
tel. V našem měsíčníku vám postup-
ně představíme každý z nich.

Mikroregion Mariánskolázeňsko 
sdružuje celkem devět venkovských 
obcí v  okolí Mariánských Lázní – 
Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynž-
vart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Seke-
ry, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice. 

„Úkolem našeho svazku je spolu-
práce s  obcemiobcí v  oblasti územ-
ního plánování, podpory podnikání, 
bydlení, školství, ale i cestovního ru-
chu nebo péče o památky,“ upřesnil 
manažer mikroregionu Josef Švajgl. 

Mikroregionu se například podaři-
lo úspěšně získat dotaci z Regionál-
ního operačního programu NUTS II 
Severozápad, z  oblasti podpory 4.3 
na  projekt „Mariánskolázeňskem“, 
v  rámci něhož vzniknou databáze 
služeb venkovského cestovního ru-
chu na  Mariánskolázeňsku, grafi c-
ký manuál, bude vytvořen elektro-
nický kalendář sportovních a kultur-
ních aktivit nebo letáky propagující 
atraktivní místa. 

Manažeři dobrovolného svazku 
obcí Mariánskolázeňsko připraví 
v letošním roce pro členské obce ví-
ce jak 15 projektů, na něž by chtěly 
získat dotace od EU či státu. 

Dále budou manažeři pomáhat ob-
cím s přípravou, realizací i vyúčtová-
ním dotací, které obce již získaly či 
získají. Tyto aktivity významně pod-
poruje Karlovarský kraj každoroč-
ní  dotací na mzdy manažerů. I dí-
ky těmto prostředkům se svazku daří 
rok od roku profesionalizovat a roz-
víjet svoji činnost i  v  podmínkách 
malých venkovských obcí. 

Mariánskolázeňsko má rov-
něž podporu Karlovarského kraje 
i v dalších oblastech. 

Za  období 2009-2011 získaly ob-
ce mikroregionu z krajského Progra-

mu obnovy venkova na  opravy do-
mů a  komunikací, na  územně plá-
novací činnost obcí nebo zavedení 
míst Czech Point celkem šest milio-
nů korun. Kraj také postupně opra-
vuje a rekonstruuje silnice v oblasti, 
z větších akcí realizovaných v před-
chozím období jmenujme například 
silniční most ve Velké Hleďsebi. 

Do  údržby, oprav a  rekonstrukcí 
silnic putovaly v posledních třech le-
tech 102 miliony korun. Nejvýznam-
nější připravovanou investiční akcí  
je nyní projektovaná výstavba průta-
hu Velkou Hleďsebí. 

Zapotřebí bylo investovat také 
do nutných oprav škol. 

Rekonstrukcí prošla střecha na tě-
locvičně Gymnázia a SOŠ v Marián-
ských Lázních, došlo k odvlhčení bu-
dovy mariánskolázeňského dětského 
domova. 

Na  letošní rok plánuje kraj vložit 
do oprav ve školách šest a půl milio-
nu korun. Potřebné investice ale zís-
kaly také památky.  Karlovarský kraj 
přispěl například na  opravu koste-
la sv. Anny ve  Velké Hleďsebi ne-
bo na  hospodářský dvůr v  Lázních 
Kynžvart.

Z   M I K R O R E G I O N Ů  K A R LO VA R S K É H O  K R A J E

KARLOVY VARY

Víla Ohře - hudebně-taneční předsta-
vení žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Měst-
ské divadlo, 1. 3. od 19.30 hodin.

Opona nahoru - inscenace Divadla 
Palace. Městské divadlo, 3. 3. od 19.30.

Groove Town (indie-blues) + In Th e 
Shadows (progressive-metal) - koncert.  
Klub Slash bar, 3. 3. od 20 hodin. 

Divadelní komedie - hra v  podání 
Karlovarského městského divadla. Měst-
ské divadlo, 4. 3. od 19.30 hodin.

Hledání slov - hra v  podání Divadla 
Kalich. Městské divadlo, 6. 3. od 19.30.

Rusalka - opera v  podání Severočes-
kého divadla. Městské divadlo, 14. 3. 
od 19.30 hodin. 

Karel Plíhal - koncert. Městské diva-
dlo, 21. 3. od  19.30 hodin.
CHEB

Práce nádenní, lásky trápení - Zápa-
dočeské divadlo, za oponou, 28. 2. do 19 
hodin.

Kacířka - Západočeské divadlo, 29. 2. , 
1. 3, a 3. 3. od 19 hodin.

Dokonale křehká cesta k  růžovým 
poutům - studio D, 6. a 7. 3. od 19 h.

Rosa Parks - koncert post-  rockové ka-
pely z Maďarska. Jazz Rock Café, 17. 3. 
od 21 hodin

IIIrd Alternative - koncert dánské po-
st-metalové kapely. Jazz Rock Café, 31. 3. 
od 21 hodin.
SOKOLOV

Punx B-  day Party Vol. 21 - koncert 
Mineral Collaps, Ourway, Barrel, Th e 
Smokers. Pivnice U  chemičky – Fedor, 
25.2. od 19 hodin.

Marta Kubišová: S  nebývalou poko-
rou - recitál známé zpěvačky. Městské 
divadlo, 29.2. od 19 hodin.

Fleret - koncert folk-rockové skupiny. 
Městské divadlo, 6.3. od 19 hodin.

Mrchy - Intimní divadlo Dáši Bláho-
vé. Městské divadlo, 14.3. od 19 hodin. 

Oldřich Janota - koncert. Klub M 
v Hornickém domě, 22.3. od 19 hodin.

Velká jarní burza fi latelistického ma-
teriálu, mincí a  bankovek. MDK, 25.3. 
od 8.00 hodin.
OSTROV

Regionbeat Ostrov 2012 - přehlídka 
regionálních rockových kapel. Společen-
ský sál DK, 17.3. od 14 hodin. 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Zdravý nemocný - Moliérova kome-
die v podání kladenského divadla. Měst-
ské divadlo, 1.3. od 19.30 hodin.

Projekt s víčky & Pan Cicvárek, ovčí 
člověk - Klub Morrison, 10.3. od 20.00.

Moje hra - v  podání Divadla Kalich 
Praha. Městské divadlo, 15.3. od 19.30.

Tango - koncert. Klub Morrison, 16.3. 
od 20 hodin.

Jan a  František Nedvědovi - folkové 
legendy spolu na jednom jevišti. Městské 
divadlo, 20. 3. od 19.30 hodin

(po)Josefovská zábava s  Bourbon 
Grass - Klub Morrison, 23. 3.  od 20.00.
LOKET

Znouzectnost, První hoře, Bebíčko 
-  koncert. Hrad Loket, 16. 3. od  19.30 
hodin.

KAM ZA
KULTUROU
A ZÁBAVOU

Počítač dnes slouží jako pracovní po-
můcka, ale také jako zdroj zábavy. Musíte 
uznat, že v současné době počítačové hry 
„frčí“. Hraje si každý, kdo počítač má. Pro 
žáky naší školy z oboru informační tech-
nologie ale budou počítače také hlavní ná-
plní jejich zaměstnání.

Žáci Jiří Drechsler, Pavel Jeřábek a Pe-
tr Vrba za  třídy I3A se v  hodinách pro-
gramování a  praxe zapojili do  projektu, 
kde připravili herní server a  internetové 
stránky. Práce na projektu je nadchla na-
tolik, že se rozhodli jej ještě rozšířit a vy-
zkoušet v praxi ve formě soutěže. 

Soutěž byla určená především pro žá-
ky 9. tříd základních škol celého regionu, 
ale zahrát si mohl každý, kdo měl zájem. 
Zájemci o hru se z domova zaregistrova-

li na herní server školy – soutez.spsloket.
cz a mohli se bezplatně zúčastnit. Soutě-
žilo se ve hře Truck mania Nations Fore-
ver, kde je cílem projet autem v co nejlep-
ším čase po  určené trati. Překážkou ne-
jsou ostatní hráči, ale rozmanité překáž-
ky v cestě, ostré zatáčky, nakloněná dráha 
a další záludnosti trati.

První kolo se uskutečnilo ve dnech 8.2. 
až 23.2. Dne 24.2. bude vybráno tři-
cet nejlepších hráčů z  1. kola, ale pouze 
z řad zúčastněných žáků 9. tříd. A ti po-
stoupí do 2. kola. To proběhne na SPŠ Lo-
ket na konci února. Pro první tři umístě-
né hráče jsou připraveny věcné ceny, pro 
ostatní odpoledne plné zábavy a adrena-
linu. Bližší informace na www.spsloket.cz. 

Dana Krulišová, ředitelka SPŠ Loket

Novinka. Počítačová 
soutěž na SPŠ v Lokti

F O T O G R A F I C K Á   S 2 0 1 2
VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE,
a KARLOVARSKÉHO KRAJE,

„ZE ŽIVOTA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN –

HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE

každý fotograf
fotografií na období 2010 až 2012. 

Požadovaná velikost jedné fotografie: na papíru od 21 x 30 cm
(A4). Elektronicky v rozmezí 1,0 až 1,5 MB, formát JPEG.

na níže uvedené adresy 
s požadovanými údaji:

-mailová adresa

Fotografie, 

Vyhodnocení bude provedeno v srpnu a
vystaveny. V ého kraje a dle možností 

také na Dni národnostních menšin Karlovarského kraje 2012.
pozvání

– Výbor pro národnostní menšiny, v Krajských listech 

u
Karlovarském kraji.

Fotografie s požadovanými údaji lze posílat na adresy:

Poštou: Odbor 
Mgr. Pavel Vaculík

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Na obálce v levém horním rohu bude uvedeno „Ze života menšin – V.
NEOTVÍRAT

Elektronicky: zezivota@kr-karlovarsky.cz
V další údaje.

s

Mariánskolázeňsko

Studenti Střední zdravotnické školy v Chebu získali dvě 
nové učebny v přízemí objektu. 

Masérnu, která vznikla přebudováním šaten, a učebnu 
s didaktickou technikou. Náklady ve výši zhruba 300 ti-
síc korun uhradila škola z vlastního investičního fondu.

Učebna, kterou využívají studenti oboru „Masér spor-
tovní a rekondiční“, se do nových prostor v přízemí pře-
stěhovala ze suterénu. 

„Je prostornější, světlejší, dá se dobře větrat,“ shrnu-
la učitelka odborných předmětů Kateřina Štochlová její 
přednosti s tím, že se zde studenti vedle masážních tech-
nik učí také vyšetřit a posoudit zdravotní stav klientů. 

Těmi jsou jejich spolužáci nebo sjednaní figuranti, 
do budoucna by ale škola mohla nabízet služby i zájem-
cům o masáže z řad veřejnosti.

Jak uvedl krajský radní pro oblast školství Vratislav 
Emler, chebská ´zdrávka´ má v krajském školském systé-
mu své stálé a pevné místo. 

„Vedení školy má jasnou představu, jak podmínky pro 
výuku studentů dále zlepšit. Pokud na to budou finanční 

prostředky, Karlovarský kraj ji podpoří,“ řekl radní Vra-
tislav Emler.

Zdravotnická škola má nové učebny

Masáž lávovými kameny.  Studenti „zdrávky“ ji 

předvedli starostovi Chebu Pavlu Vanouškovi, 

krajskému radnímu Vratislavovi Emlerovi a cheb-

skému kronikáři Jindřichu Turkovi.  Foto KL

Sponzor křížovky
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Mezi obrazy, v prostorách karlovar-
ské Galerie umění, ocenil Karlovar-
ský kraj nejlepší žáky a studenty Kar-
lovarského kraje ve školních soutě-
žích za školní rok  2010/2011.  Ceny 
nejúspěšnějším předali krajský rad-
ní pro oblast školství Vratislav Emler 
a vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje Monika Šperglová.

Kteří žáci a za co převzali v galerii 
porcelánové sovy a pamětní listy?

Družstvo Gymnázia Cheb ve slože-
ní Josef Hazi, Miroslav Kozák, Dung 
Le Quang, Viet Luu Tran, Anh Vu Le 
Quy - toto družstvo vyhrálo v Kadani 
potřetí za sebou celostátní kolo soutě-
že Turnak mladých fyziků!

Družstvo Gymnázia Cheb ve slo-
žení Josef Hazi, Viet Luu Tran a Anh 
Vu Le Quy, doplněné o studenty 
z pražského Gymnázia Chr. Dopple-
ra - Pavla Jirouška a Terezu Kroupo-
vou - ve světovém finále soutěže Tur-
naj mladých fyziků v ŕánském Tehe-
ránu obsadilo velmi dobré 13. místo.

Ústřední kola předmětových sou-
těží Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR

Anna Caldrová, První české gym-
názium v Karlových Varech - 3. místo 
v ústředním kole v Soutěži cizích ja-
zyků – ruský jazyk, kategorie II

Nella Nitrová, Gymnázium a ob-
chodní akademie Mariánské Lázně 
- 2. místo v ústředním kole v Soutěži 
cizích jazyků  - německý jazyk, kate-
gorie III A

Martin Vítek, První české gymná-
zium v Karlových Varech - 3. místo 
v ústředním kole Středoškolské od-
borné činnosti – kategorie Tvorba 
učebních pomůcek, didaktická tech-
nologie

Daniel Úlovec, Gymnázium Cheb - 
3. místo v ústředním kole Středoškol-
ské odborné činnosti – kategorie Eko-
nomika a řízení

Jaroslav Grunt, Střední škola živ-
nostenská Sokolov - 1. místo v celo-

státní matematické soutěži žáků SOŠ 
a SOU, kategorie III

Jan Hrušovský, Střední průmys-
lová škola Ostrov - 2. místo v celo-
státní matematické soutěži žáků SOŠ 
a SOU, kategorie V

Oborové soutěže středních odbor-
ných škol a středních odborných uči-
lišť

Patrik Fiala, Hotelová škola Mari-
ánské Lázně - 2. místo v celorepubli-
kové soutěž sommelierů Tropheé bo-
hemia sekt

Lenka Husáková, Hotelová ško-
la Mariánské Lázně - Zlatá kategorie 
kuchař v celostátní soutěži Lázeňský 
pohárek 

Lucie Sekerová, Hotelová škola Ma-
riánské Lázně - Zlatá kategorie ku-
chař v celostátní soutěži Lázeňský 

pohárek 
Barbora Koreisová, Hotelová ško-

la Mariánské Lázně - 1. místo v bar-
manské soutěži Chodovar cup

Národní kola uměleckých soutěží 
základních uměleckých škol Minis-
terstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR – hudební obor

Daria Moiseeva, Základní škola 
a ZUŠ Karlovy Vary -  1 . 
místo v národním kole ZUŠ – Sklada-
telská soutěž, kategorie II 

Vojtěch Šembera, Základní škola 
a ZUŠ Karlovy Vary - 1. místo  v ná-
rodním kole ZUŠ – Skladatelská sou-
těž, kategorie II 

Filip Čermák, Základní umělec-
ká škola Sokolov - 2. místo v národ-
ním kole ZUŠ – Hra na klavír, kate-
gorie VII

Sarah Faridová, Základní umělec-
ká škola Antonína Dvořáka Karlovy 
Vary - 3. místo v národním kole ZUŠ 
– Hra na klavír, kategorie VII

Kateřina Krucká, Základní umě-
lecká škola Ostrov - 2. místo v národ-
ním kole ZUŠ – Hra na klavír, kate-
gorie VIII

Tomáš Štěpánek, Základní škola 
a ZUŠ Karlovy Vary -  1 . 
místo v národním kole ZUŠ – Hra 
na housle, kategorie VIII

Viktorie Kubálková, Základní ško-
la a ZUŠ Karlovy Vary - 1. místo v ná-
rodním kole ZUŠ – Hra na violoncel-
lo, kategorie II

Daniel Temerov, Základní umělec-
ká škola Roberta Schumanna Aš - 3. 
místo v národním kole ZUŠ – Hra 
na kontrabas, kategorie II

Jonatan Gangur, Základní umě-
lecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb 
- 3. místo v národním kole ZUŠ – Hra 
na kontrabas, kategorie II

Jindřich Kadoun, Základní umě-
lecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb 
- 2. místo v národním kole ZUŠ – Hra 
na kontrabas, kategorie III

Timur Sibgatullin, Základní škola 
a ZUŠ Karlovy Vary - 1. místo v ná-
rodním kole ZUŠ – Hra na kytaru, 
kategorie I

Eliška Dedková, Základní umělec-
ká škola Fryderyka Chopina, Marián-
ské Lázně - 3. místo v národním kole 
ZUŠ – Hra na kytaru, kategorie I

Václav Jindřich, Základní umělec-
ká škola Fryderyka Chopina, Marián-
ské Lázně - 3. místo v národním ko-
le ZUŠ – Hra na kytaru, kategorie III

Tereza Procházková, Adéla Bůcho-
vá, Základní umělecká škola Františ-
kovy Lázně - 2. místo v národním ko-
le  ZUŠ – Hra na kytaru - duo, kate-
gorie I

Jan Brož, Základní umělecká škola 
Fryderyka Chopina, Mariánské Láz-
ně - 3. místo v národním kole ZUŠ – 
Hra na akordeon, kategorie 0

Daniel Erlebach, Základní umělec-
ká škola Ostrov - 1. místo v národním 
kole ZUŠ – Hra na akordeon, katego-
rie I

Michaela Pichrtová, Základ-
ní umělecká škola Ostrov - 1. místo 
v národním kole ZUŠ – Hra na akor-
deon, kategorie IV

Natálie Fišerová, Základní umělec-
ká škola Kraslice - 2. místo v národ-
ním kole ZUŠ – Hra na akordeon, ka-
tegorie V

Akordeon TRIBAL Natálie Fišero-
vá, Martin Polívka, Martin Kejda, 
Pavel Klvač, Milan Cihlář, Základ-
ní umělecká škola Kraslice - 1. místo 
v národním kole ZUŠ – Akordeonový 
soubor, kategorie II B

Akordeonové kvarteto Barbora Vo-
katá, Denis Jůzek, Lukáš Kožuch, 
Charlotte Streicherová, Základní 
umělecká škola Fryderyka Chopina, 
Mariánské Lázně - 3. místo v národ-
ním kole ZUŠ – Akordeonový soubor, 
kategorie II B

Ostatní školní soutěže
Eliška Krupnová, Gymnázium 

a obchodní akademie Mariánské Láz-
ně - česká reprezentantka ve florbalu, 
3. místo na MS 2011

Jan Dipold, Gymnázium a ob-
chodní akademie Mariánské Láz-
ně - 2. místo v celostátním finále sou-
těže Ekonomický tým 2011 (9. roč-
ník), Hodonín. Za dobu svého studia 
čtyřikrát člen týmu Pražský student-
ský summit, pracoval v týmu Český 
model amerického kongresu, byl čle-
nem týmu ,,Staň se na den poslan-
cem Evropského parlamentu“ (1. mís-
to, hlavní cena soutěže), byl na akcích 
ve Štrasburku a letos v Brusselu.

Nejúspěšnější studenti kraje. Zazářili ve vědě i v kultuře

V Galerii umění v Karlových Varech ocenil Karlovarský kraj práci a výsledky svých nejlepších žáků a studentů v uplynulém školním roce.   

                                                                                                                                                                                                                                                               Foto Václav Fikar
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V rámci krajských slavností sv. Huberta a oslav měsíce 
myslivosti vyhlásily Karlovarská prefektura Řádu svatého 
Huberta a Okresní myslivecký spolek v Karlových Varech 
výtvarnou a fotografi ckou soutěž. Zúčastnit se jich mohou 
žáci základních škol.

Výtvarná soutěž na  téma Probouzení v  přírodě byla 
vyhlášena pro dvě kategorie - žáky 1.-5. tříd a 6.-9. tříd. 
Z každé zúčastněné školy postoupí do závěrečného hod-
nocení 20 prací. Ty nejlepší, které vybere komise složená 
z členů zmíněného řádu, okresních mysliveckých spolků 
a zástupců zúčastněných škol, budou k vidění na celostát-
ních slavnostech sv. Huberta v Chlumci nad Cidlinou.

Do fotografi cké soutěže s tématem Jarní pohledy která 
je určena zájemcům do 15 let, se přijímají fotografi e for-
mátu A4 nebo A5. 

Na zadní stranu snímků je třeba uvést jméno autora, ad-
resu a věk. U digitálních fotografi í je vítáno přiložení pod-
kladu na magnetickém nosiči. Práce se zasílají na adresu: 
MUDr. Tadeáš Mašlanka, Lesní 14, 362 37 Horní Blatná, 
v digitální podobě na: stoma-tm@seznam.cz.

Uzávěrka obou soutěží je 18. května 2012. Vyhodnoce-
ní se uskuteční v pondělí 21. května v 16 hodin v restaura-
ci Hubert v Mezirolí a výsledky obou klání budou vyhlá-

šeny v sobotu 16. června v průběhu mysliveckých slavnos-
tí na statku Bernard v Královském Poříčí.

Nejvýše hodnocené práce postoupí do celostátní výtvar-
né soutěže, která se bude konat na  jaře 2013 v Lysé nad 
Cidlinou. 

Výtvarná a fotografi cká soutěž 
pro žáky základních škol

Probouzení v přírodě a Jarní pohledy - to jsou té-

mata výtvarných a  fotografi ckých soutěží, kte-

rých se mohou zúčastnit žáci základních škol. 

                                                   Ilustrační foto Václav Fikar
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Kdo pozorně sleduje obsah Kraj-
ských listů, musí potvrdit, že není 
jediného vydání, kde by se nepsalo 
o mezinárodní spolupráci nebo o na-
plňování uzavřených dohod. 

Komise pro vnější vztahy při Radě 
Karlovarského kraje na každém svém 
jednání posuzuje dosažené výsled-
ky těchto dohod, ale také další nové 
nabídky na spolupráci s naším regio-
nem. Nejintenzivnější kontakty - a te-
dy rozvíjení spolupráce při řešení věc-
ných problémů -  jsou mezi bavorský-
mi a českými, stejně jako mezi saský-

mi a českými příhraničními regiony.
Tato spolupráce má konkrétní po-

dobu v  oblastech územního a  regio-
nálního rozvoje, ochrany životního 
prostředí, dopravní infrastruktury, 
záchranných systémů, veřejné sprá-
vy, lázeňství, cestovního ruchu, spor-
tu apod.

Bylo realizováno již mnoho pro-
jektů, které byly pro náš kraj výhod-
né a  dále v  nich pokračujeme. Dal-
ší a podle našeho názoru stejně důle-
žité dohody jsou s městem Moskvou, 
Akmolinským krajem Kazachstán, 
s  městskou částí Pekingu – Chang-
ping (Čína) a dalšími. Slibně se rozví-
její i vztahy s městem Irkutsk. 

Intenzivnější spolupráce je často 
omezena tím, že neexistují do  těchto 
míst přímá letecká spojení či se stále 
řeší problémy s vízovými povinnost-
mi, jako např. s Ruskem. Tuto skuteč-
nost popsal na  stránkách Krajských 

listů náměstek hejtmana Jaroslav Bor-
ka. Velmi litujeme toho, že se nám 
za téměř celé volební období nepoda-
řilo navázat spolupráci se zemí nám 
nejbližší – a to je Slovensko. Na dru-
hé straně dostáváme nabídky z jiných 
zemí a měst např. z Norska, Švédska, 
autonomní republiky Krym a podob-
ně. Komise Rady pro vnější vztahy na-
bízí obcím a městům v Karlovarském 
kraji možnost využít některé nabídky 
na spolupráci zejména s příhraniční-
mi městy v sousedním Německu, ale 
i další. 

Jsme si vědomi toho, že většina měst 
má své dohody uzavřené a  další po-
dobné aktivity, pokud mají být úspěš-
ně rozvíjeny, jsou pro rozvoj měst 
a  obcí velkou fi nanční zátěží. Proto 
je potřeba tyto kontakty a  spoluprá-
ci rozvíjet především prostřednictvím 
podnikatelské sféry. Přesto nabídka 
pro obce stále trvá.

Zájem o spolupráci roste

I  pro letošní rok připravila Krajská 
knihovna Karlovy Vary spolu nový roč-
ník oblíbené Univerzity volného ča-
su. Jedná se o  zájmové vzdělávání do-

spělých, kteří se mají možnost seznámit 
s různými zajímavými obory, do jejichž 
tajů by jiným způsobem pronikali velmi 
obtížně. Více na www.knihovna.kvary.cz

Univerzita volného času

ředitel krajského úřadu 

tel. 354 222 120 
Ing. Roman Rokůsek 
roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz
zástupce ředitele KÚ, 

vedoucí odboru stavební úřad

tel. 354 222 125 
Mgr. Lubomír Novotný
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend 

a krajský živnostenský úřad

tel: 354 222 469
Ing. Daniel Matějíček 
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana

tel. 354 222 141 
Ing. Lydie Stráská
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu

tel. 354 222 313
Ing. Marie Tomsová
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor bezpečnosti a krizového řízení

tel. 354 222 190 
JUDr. Manfred Kraus
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly

tel. 354 222 466 
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor

tel. 354 222 266 
Ing. Dagmar Divišová
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
odbor legislativní a právní

tel. 354 222 270 
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
odbor správa majetku

tel. 354 222 205
Ing. Drahomíra Stefanovičová
drahomira.stefanovicova@kr-karlo-
varsky.cz
odbor investic a grantových schémat 

- tel. 354 222 432
Ing. Věra Tomsová

vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor dopravy a silničního hospo-

dářství - tel. 354 502 461
Mgr. Vladimír Malý
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje

tel. 354 222 260
Ing. arch. Jaromír Musil
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
odbor životního prostředí a zeměděl-

ství - tel. 354 222 220 
Ing. Eliška Vršecká
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
odbor školství, mládeže a tělovýcho-

vy - tel. 354 222 443 
Mgr. Monika Šperglová
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové péče, lá-

zeňství a cest. ruchu

tel. 354 222 230 
Ing. Elena Hávová
elena.havova@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí

tel. 354 222 246 
Ing. Stanislava Správková
stanislava.spravkova@kr-karlovar-
sky.cz
odbor zdravotnictví

tel. 354 222 420
Ing. Alena Šalátová
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí

tel. 354 222 250
Ing. Miroslav Očenášek
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu

tel. 354 222 460
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
odbor projektového řízení a infor-

matiky KK 

tel. 354 222 436
Ing. Petr Kulda
petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

KONTAKTY - KRAJSKÝ ÚŘAD               Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel. 354 222 300, 353 502 111, 353 502 112 (ústředna), fax 354 222  509, 353 331 509 (podatelna), 
elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka:   siqbxt2
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek  8.00-14.00 (po předchozí domluvě)

Václav Černý,
krajský zastupitel,                                                        
předseda komise 
vnějších vztahů

Milion podpisů na pomoc
Jedna z  největších kampaní 

na  ochranu zvířat v  historii dosáh-
la s příchodem roku 2012 zlomového 
úspěchu. Petici 8hours podpořil neu-
věřitelný jeden milion Evropanů. Pe-
tice je součástí širší iniciativy, která 
se prostřednictvím Evropského par-
lamentu snaží omezit na  osm hodin 
maximální povolenou dobu přepravy 
živých zvířat na  jatka. Jediným z čes-
kých europoslanců, kteří tuto inicia-
tivu podpořili, je mariánskolázeňský 
europoslanec Pavel Poc.

Euro rozhodně ano
Česká republika by měla i  nadá-

le usilovat o  budoucí přijetí společné 
evropské měny. Shodla se na tom pře-
vážná většina ekonomických exper-
tů oslovených agenturou ČTK. Jak ně-
kteří z nich poukázali, současná krize 
se totiž netýká měny jako takové, ale 
pouze některých států, které s ní platí. 
České republice by podle většiny ana-
lytiků společná měna naopak přinesla 
značné výhody. 

Efektivněji s energií
Ekonomická krize nutí země EU 

k úsporám. Vlády omezují sociální jis-
toty i  zdravotní péči, ale podle všeho 
se nepodaří dosáhnout původní plán 
unie a do roku 2020 uspořit 20 procent 
primární energie. Český europosla-
nec Pavel Poc proto navrhuje s  spolu 
s dalšími členy parlamentního výboru 
pro životní prostředí, aby bylo plnění 
úspor v této oblasti povinné. Směrni-
ce o zvýšení energetické účinnosti by 
měla navíc snížit závislost EU na do-
vozu paliv a energií.

Bez práce je hlavně jih
Nůžky v  počtu nezaměstnaných se 

v EU v posledních měsících stále více 
rozevírají. Upozornil na to server Eu-
roskop.cz s  tím že většími problémy 
trpí především jižní státy unie. Zatím-
co v  Německu nezaměstnanost kles-
la na pouhých 6,8 procenta, a v České 
republice se drží kolem osmi procent, 
například ve Španělsku je bez práce již 
23 procent práce schopného obyvatel-
stva, v Řecku pak necelých 18 procent.

Evropa mění loviště
Evropské lodě nebudou dál lovit 

ryby u  marockých břehů. Rozhodli 
o tom poslanci Evropského parlamen-
tu, když zamítli prodloužení smlou-
vy  mezi EU a  Marokem. Parlament 
zároveň požaduje, aby EU při podob-
ných krocích brala větší potaz na  zá-
jmy obyvatel Sahary. Ze strany poslan-
ců Evropského parlamentu v poslední 
době obecně sílí snaha regulovat rybo-
lov. Souvisí to s drastickým vybíjením 
některých druhů ryb v posledních de-
setiletích.

Chorvatsko míří do EU
Už v létě 2013 budou moci čeští tu-

risté vyrazit do  Chorvatska k  moři, 
aniž by opustili území Evropské unie. 
Rozšíření EU o  Chorvatsko schvá-
lil Evropský parlament. K přistoupení 
dochází v  době, kdy je za  oblast roz-
šíření a politiky sousedství zodpověd-
ný evropský komisař z České republi-
ky Štefan Fülle. To, podle europoslan-
ce Pavla Poce, ještě více posílí tradičně 
dobré česko-chorvatské vztahy.

více na www.pavelpoc.cz

EURONEWS

Střední odborná škola stavební Karlo-
vy Vary se připravuje na soutěž odbor-
ných dovedností žáků 2. ročníků oboru 
truhlář. Soutěž nazvaná „O  hoblík Káji 
Hoblíka“ se bude konat v  letošním ro-
ce již podesáté. 

Stavební škola na  Sabinově náměstí 

v Karlových Varech iniciovala vznik té-
to soutěže spolu s dalšími třemi krajský-
mi školami, které v roce 2002 vyučova-
ly řemeslný obor truhlář, a zároveň i tu-
to soutěž také poprvé pořádala. 

Do soutěže se postupně zapojily i ško-
ly z  Plzeňského kraje a  v  soutěži jsme 

v  jednotlivých ročnících mohli vidět 
i  zahraniční účastníky. V  pořadatelství 
soutěže se zúčastněné školy pravidelně 
střídaly.

Již na  počátku této soutěže se gene-
rálním sponzorem stala fi rma Dřevo-
obchod K&C Karlovy Vary a.s., jejíž 
reklamní fi gurkou je právě Kája Hob-
lík. Název soutěže je tedy úzce spjatý se 
sponzorem a také s tradičním nástrojem 
truhlářů – hoblíkem.

V letošním jubilejním ročníku je při-
hlášeno devět soutěžících škol z Karlo-
varského a Plzeňského kraje a naše škola 
považuje za čest, že soutěž opět pořádá. 
Zvlášť, když se koná v  jubilejním třicá-
tém školním roce od vzniku samostatné 
stavební školy v Karlových Varech. 

Pořádat ji budeme opět s  přispěním 
našeho hlavního sponzora, a  také Kar-
lovarského kraje, který soutěž fi nančně 
podpořil. 

Velkým přínosem je, že si pedagogičtí 
pracovníci navzájem vymění poznatky 
z výuky, všichni soutěžící vzájemně po-
rovnají své dovednosti s ostatními žáky 
v soutěživé atmosféře a získají tak cen-
né zkušenosti. A i ti nejlepší si ze soutě-
že odnesou i hodnotné ceny.   

Soutěž se koná ve  čtvrtek 22. břez-
na 2012 v  prostorách centrálních dílen 
Střední odborné školy stavební ve Staré 
Kysibelské ulici 77 v  Karlových Varech 
– Drahovicích, teoretická část v odbor-
né učebně a praktická v truhlárně školy.  

Přejeme touto cestou našim truhlář-
ským nadějím hodně úspěchů!

Mgr. Michal Vachovec,
ředitel SOŠ stavební Karlovy Vary

„Kája Hoblík“ ve Varech už podesáté

Všeobecná zdravotní pojišťovna od-
mítla proplatit náklady na  léčbu ně-
kolika lidí s Alzheimerovou chorobou 
a demencí, hospitalizovaných v léčeb-
ně pro dlouhodobě nemocné v  Dol-
ním Rychnově. Údajně proto, že jim 
jejich stav umožňuje domácí léčbu. 
Naopak odborníci zabývající se da-
nou problematikou oponují s  tím, že 
jde o nesmyslné tvrzení.

Nicméně VZP si stojí za  svým, lé-
čebně v důsledku toho chybí 3,5 mi-
lionu, a  vše skončí u  soudu. Přitom 
podle všeho jde jen o vrcholek ledov-
ce. 

Jak lze usuzovat ze zpráv, které se 
poslední dobou objevují v  médiích, 

podobných případů, kdy pojišťov-
na odmítá proplácet péči některým 
pacientům, je zřejmě více. A  s  ohle-
dem na  informace o  tom, jak hodlá 
VZP zmasakrovat, respektive dle je-
jích slov zefektivnit, české zdravotnic-
tví, jich bude zřejmě přibývat.

Celá tato situace je přitom důsled-
kem nesmyslně nastaveného systému. 
Pravidla léčby pacientů u  nás neur-
čuje diagnóza a skutečná potřeba ne-
mocného, ale instituce která drží v ru-
ce peníze. Instituce, která diktuje, ko-
lik lze mít výkonů, kolik lze mít lůžek, 
a za co ještě zaplatí.

Z toho pramení někdy až neskuteč-
ně absurdní situace. Za  všechny tře-
ba, když VZP odmítá proplácet po-
třebný zdravotnický materiál dětem 
s nemocí motýlích křídel. Nebo když 
odmítá uzavřít smlouvu s  privátním 
ženským lékařem na  přístrojové vy-
šetření s  odůvodněním, že jeden ta-
kový přístroj už ve městě je. Opomí-
jí ovšem fakt, že na vyšetření zde ženy 
čekají několik týdnů.

A tak dále, a tak dále. Takových ší-
lených příkladů by se daly najít desít-
ky. Jenže současná vláda se tváří, ja-
ko by neexistovaly, a celý systém zdra-
votních pojišťoven byl v  nejlepším 
pořádku. Namísto toho, aby řešila kde 
je jádro skutečného problému, oblbu-
je veřejnost slovy o tom, jak si teď kaž-
dý bude moci pořídit tu nadstandard-
ně skvělou protézu, ortézu, operaci, 
lékaře. Pokud na to ovšem bude mít.

Ať je to jak chce, žaloba léčebny 
v  Dolním Rychnově bude bezesporu 
precedentní a zřejmě i určující pro to, 
zda budeme mít zdravotnictví k  to-
mu, aby léčilo lidi, nebo  aby jen bez-
ohledně generovalo peníze. 

Nedělám si o české justici velké ilu-
ze. Ale tentokrát bych chtěl věřit, že 
namísto arogance moci a peněz zvítě-
zí zdravý rozum.Protože pokud se tak 
nestane, systém dostupné zdravotní 
péče, který Evropa budovala padesát 
let, dokáže tato vláda za čtyři roky to-
tálně zničit. Jeden krok dopředu, čty-
ři zpátky... 

Krok dopředu, čtyři zpátky
Jakub Pánik,
krajský zastupitel,             
člen regionální 
rady NUTS II 
Severozápad

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY
FELICIAFELICIA
FABIAFABIA
OCTAVIAOCTAVIA

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍMEPŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

Fabia 1.2 Comfort, mod. 2005, 1.majitel, 2x airbag, 
el. okna, rádio, centrál, servo, výš. stav. volant+ se-
dačky, mlhovky aj.,  zimní pneu, garáž., výborný. stav, 
95.500 Kč- sleva- i splátky bez akontace
Felicia kombi1,6 Laurin a Klement, r.v. 1997, po 
TK 1/14, klimatizace, kůže, ABS, 2x airbag, el. okna+ 
zrcátka, servo, tažný, centrál DO, rádio, stř. okno, ml-
hovky, metal. aj., zimní  pneu, perfektní stav- vždy  ga-
ráž., 37.500 Kč- sleva
Felicia kombi1,3 Color line 50kW, mod. 2001, 
1.maijitel- serviska, airbag, tažný, el. okna+ zrcátka, 
centrál+ alarm na DO, rádio, hagusy, mlhovky, me-
tal. aj., zimní pneu + sada letní, dobrý stav-  garáž., 
29.500 Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Felicia1,3 MPi, r.v. 1997, po TK 9/2013, tažný, rádio, 
potahy aj., dobrý stav, 19.500 Kč- po slevě na Ekopo-
platek

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz 
zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!

Neustálý prodej Škodovek za velmi výhod-
né ceny. Možnost splátek i na protiúčet. 

Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:
w w w. b e r a n e k a u t o . c z

18-20-M/01 

36-47-M/01 

Informační technologie 
se zaměřením aplikace 
osobních počítačů

Stavebnictví

Nabídka Karlovarského kraje při-
spět na inovační aktivity fi rem spoje-
né s  výzkumem a  vývojem má neče-
kaný ohlas. Do 31. ledna, kdy vypršel 
termín podání žádosti, se o dotaci při-
hlásilo jedenáct žadatelů. Jejich poža-
davky jsou ve výši 1,65 milionu korun.

Podnikatelé z  Karlovarského kra-
je mohli podávat v rámci veřejné sou-
těže od začátku prosince loňského ro-
ku návrhy svých projektů na  využití 
výsledků vědy a výzkumu pro zlepše-
ní své konkurenceschopnosti. Největ-
ší zájem o inovační vouchery projevily 

fi rmy z oboru výroby stavebních ma-
teriálů, ale také ze strojírenské, che-
mické a potravinářské výroby a z ob-
lasti cestovního ruchu a služeb. 

„Z  krajského rozpočtu je pro ně 
na  tento rok vyčleněna částka asi 1,7 
milionu korun. Jednotlivé vouche-
ry mohou dosáhnout výše až 170 tisíc 
korun. Jsme potěšeni takovou účastí 
i s ohledem na to, že jsme soutěž v na-
šem kraji vyhlásili poprvé,“ pozname-
nal uvolněný krajský zastupitel Tomáš 
Hybner. Podle něj je cílem nového do-
tačního titulu podpořit spolupráci re-

gionálních fi rem a  vědeckovýzkum-
ných institucí jako jsou vysoké ško-
ly, výzkumné ústavy a pracoviště Aka-
demie věd ČR. V  února začal proces 
kontroly a  hodnocení přijatých žá-
dostí. Výsledný seznam podpořených 
projektů by měl být znám po dubno-
vém jednání krajského zastupitelstva.

Inovační vouchery jsou první vý-
znamnou aktivitou naplňující Stra-
tegii rozvoje konkurenceschopnosti 
Karlovarského kraje, která může při-
spět ke  zlepšení ekonomické situace 
v regionu.

O krajské inovační vouchery
je mezi podnikateli velký zájem

Foto: © European Parliament/Pietro Naj-Oleari
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„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20 “
JEDNOTLIVCI

Příjmení, jméno:

Adresa:

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Sportovní odvětví, disciplina: Kategorie:

Úspěchy v daném roce: Různé:

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20 “
SPORTOVNÍ KOLEKTIV

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Datum narození:

Telefon:

Adresa: Telefon:

Sportovní odvětví, disciplina: Kategorie:

Úspěchy v daném roce: Různé:

Karlovarský kraj vyhlašuje 11. ročník an-
kety „Sportovec roku“. Sportovní kluby mo-
hou své návrhy zasílat do 24. února 2012.

Vyhlašované kategorie:
• mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv 

do 19 let (dívky, chlapci)
• dospělí – jednotlivci, kolektiv
• handicapovaní sportovci – jednotlivci, 

kolektiv (mládež, dospělí)
• trenér – jednotlivci 
• sportovní legenda – bývalý vynikající 

sportovec, trenér, funkcionář

• sportovní osobnost – nejúspěšnější 
sportovec roku 2011

Důležité údaje:
• umístění jednotlivců a  sportovních ko-

lektivů na mistrovství ČR, ME, MS
• účast na mezinárodních soutěžích
• u  jednotlivců i  sportovních kolektivů 

uvést: OS, TJ, sportovní klub, oddíl apod., 
příjmení, jméno, datum narození, kategorii, 
sportovní odvětví, disciplínu, kontakt a nej-
lepší umístění v roce 2011

• vyplněný formulář musí mít razítko 

a podpis kompetentní osoby OS, klubu, od-
dílu, svazu atd.

Vyzýváme všechny sportovní subjekty pů-
sobící v Karlovarském kraji k podání návr-
hů na nejlepší sportovce regionu roku 2011. 

Návrhy zasílejte do  24. 2. 2012 na  adre-
su: KÚ Karlovarského kraje, odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 
01 Karlovy Vary. E-mail: epodatelna@kr-
karlovarsky.cz. 

Informace: Josef Kočí, tel. č. 353 502 491, 
mobil 736 650 340.

SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE 2011

Vysílání z Karlových Varů 
15.00  - 18.00

Také v  letošním roce podpoří Karlo-
varský kraj sportovní a volnočasové ak-
tivity dětí a  mládeže. Na  tyto příspěv-
ky vyčlenil ze svého rozpočtu přes de-
set milionů korun, částka to však nemu-
sí být konečná.

„V  případě, že dobře dopadne účetní 
závěrka za loňský rok, ještě budeme pe-
níze na sport dětí a mládeže, volnočaso-
vé aktivity a na kulturu přidávat,“ uvedl 
hejtman Josef Novotný. 

Zájmová sdružení a sportovní organi-

zace poslaly na krajský úřad celkem 209 
žádostí o příspěvek, uspělo jich 128. Po-
kud to schválí krajské zastupitelstvo, tra-
dičně nejvyšší příspěvek v oblasti sportu 
– 2,3 milionu korun - získá HC Energie 
Karlovy Vary na provoz a činnost, tedy 
sportovní aktivity mládeže od 5 do 19 let 
a vrcholový sport mládeže. 

Částku 900 tisíc korun dostane FK Ba-
ník Sokolov na mládežnický fotbal, 455 
tisíc korun činí příspěvek na činnost Ly-
žařského klubu Slovan Karlovy Vary. 

V oblasti volnočasových aktivit dosta-
ne příspěvek ve výši přes 35 tisíc korun 
Klub přátel lesnické školy ve  Žluticích 
na rozvíjení tradice mysliveckého trou-
bení a vábení zvěře, částku 25 tisíc získá 
Hipocentrum PÁ – JA na Hrátky se zví-
řátky pro děti, téměř 20 tisíc jde na za-
jištění Bambiriády 2012, kterou v našem 
kraji organizuje Krajská rada dětí a mlá-
deže.

V loňském roce kraj na tyto příspěvky 
vynaložil částku v přibližně stejné výši. 

Na sport a volnočasové aktivity mládeže 
poskytne Karlovarský kraj miliony korun

Tabule s  desaterem zásad bezpeč-
nosti vodácké turistiky a  kartáčové 
rybí přechody na jezu v Černém Mlý-
ně a v Lokti – to jsou plánované ak-
tivity, které hodlají v  následujícím 
období uskutečnit Karlovarský kraj 
a státní podnik Povodí Ohře. 

„Máme zpracovánu projektovou 
dokumentaci na vybudování kartáčo-
vých rybích přechodů, které mohou 
být zároveň používány pro splouvá-
ní vodáků. Jde o  jez v  Černém Mlý-
ně u Sokolova a o spodní jez v Lokti. 
Žádost o dotaci bude podána v květ-
nu až červnu do Operačního progra-
mu Životní prostředí. Pokud uspěje-

me, vlastní realizace bude probíhat 
v  letech 2013 – 2014,“ uvedl Martin 
Zoul z podniku Povodí Ohře. 

Kraj bude dále pracovat na zvýšení 
atraktivity své páteřní řeky, Ohře, pro 
vodáky. „Především musíme zlepšit 
infrastrukturu a  propagaci, aby lidé 
věděli, že u nás najdou nejen příleži-
tost k vodáckému sportu, ale také od-
povídající ubytovací a  sociální záze-
mí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr 
Navrátil. Propagací atraktivity vodác-
ké turistiky v regionu by se měla mi-
mo jiné zabývat vznikající Destinační 
agentura Karlovarského kraje.

Pro letošní rok má Karlovarský 

kraj ve svém rozpočtu vyčleněno pa-
desát  tisíc korun, které je připrave-
ný uvolnit na  fi nancování informač-
ních tabulí ve vodáckých tábořištích. 
Ty by měly upozorňovat na nejnebez-
pečnější místa na  Ohři i  na  základy 
ochrany zdraví a života vodáků. 

Snahu Karlovarského kraje zvyšovat 
bezpečnost vodáků na Ohři už oceni-
li představitelé Českého svazu kanois-
tů. Svaz v  současnosti připravuje vy-
dání desatera vůdce malého plavidla. 
Pracuje také na  přípravě metodické-
ho dopisu školám, který by měl ředi-
telům škol pomoci při organizaci akcí 
pro žáky na vodě.

Kraj dál rozvíjí Vodáckou Ohři

Pět medailí z V. Zimní olympiády dě-
tí a mládeže ČR přivezli mladí sportov-
ci z  Karlovarského kraje. V  Moravsko-
slezském kraji vybojovali dvě zlaté a tři 
stříbrné. Se ziskem 50 bodů pak výprava 
našich sportovců obsadila 14. místo me-
zi ostatními kraji.

„Naše výprava reprezentovala region 
důstojně, bez prohřešků proti fair play. 
Nejúspěšnější olympioničkou se ziskem 
dvou stříbrných medailí ve  snowboar-
dingu stala Adéla Kraisingerová,“ uvedl 
krajský radní Vratislav Emler.

Do  Moravskoslezského kraje odje-
la třiasedmdesátičlenná výprava soutě-
žících a trenérů v disciplínách: - alpské 

lyžování, lední hokej, klasické lyžování, 
krasobruslení, rychlobruslení, snowbo-
arding a  hře v  šachu. Nominaci repre-
zentantů v jednotlivých sportovních od-
větvích zajistily ve spolupráci s odděle-
ním mládeže a sportu jednotlivé krajské 
sportovní svazy, které si stanovily dopl-
ňující kritéria výběru. Mírným zklamá-
ním bylo vystoupení rychlobruslařů, 
kteří bohužel nezískali ani jeden z cen-
ných kovů (na ZODM 2010 to byly čty-
ři medaile). Naopak hokejisté předvádě-
li velmi dobré výkony, k postupu ze sku-
piny jim však chyběly vstřelené branky. 

„Atmosféra během jednotlivých disci-
plín byla skvělá. Jako výbornou hodno-

tím také spolupráci mezi vedením kraj-
ské výpravy, trenéry a  samotnými zá-
vodníky,“ dodal Emler s  tím, že mladé 
naděje našeho kraje získaly cenné zku-
šenosti, které určitě zúročí v dalších zá-
vodech a snad i na dalších hrách olym-
piády dětí a mládeže.

Medaile získali: 
Daniel Kašpar – 1. místo v disciplíně 

Freestyle slope style ve snowboardingu; 
Matyáš Bělohradský – 1. místo v kraso-
bruslení; Adéla Kraisingerová – 2. mís-
to v  disciplínách Freestyle slope style 
a obří slalom (snowboarding) a Micha-
ela Lucie Hanzlíková – 2. místo v kra-
sobruslení.

Naši sportovci přivezli z olympiády pět medailí

Ve školním roce 2012–2013 
(od září letošního roku) budou mo-
ci žáci Gymnázia Ostrov opět studo-
vat ve dvou třídách prim, tedy osmi-
letého oboru studia, a v jedné třídě 
čtyřletého oboru studia. Přesná kri-
téria přijímacího řízení jsou zveřej-
něna na webových stránkách gym-
názia (www.gymostrov.cz). 

Pro uchazeče o studium škola při-
pravuje už tradiční a velmi hojně na-
vštěvovanou akci – přijímací zkouš-
ky nanečisto. Zájemci se mohou hlá-
sit až do 24. února. 

„Samotné zkoušky nanečisto při-
pravujeme na  17. březen pro všech-
ny žáky 5. i 9. tříd, kteří podají při-
hlášku ke studiu na naši škole. Ihned 
po zkouškách nanečisto proběhne 
také instruktážní seminář, který při-
nese žákům informaci, jaké mělo být 
správné řešení a jaká je správná stra-

tegie při vypracovávání testů. Máme 
zájem na tom, aby každý z uchazečů 
podal při přijímacích zkouškách svůj  
co nejlepší výkon a abychom tak při-
jali skutečně nejlepší z uchazečů,“ 
uvedl ředitel školy Jaroslav Šafránek. 

Gymnázium chystá zkoušky 
ve spolupráci se společností SCIO, 
která zhotovuje veškeré testy i na os-
tré přijímací zkoušky. Cílem zkoušek 
nanečisto je co nejvěrněji simulovat 
prostředí skutečných zkoušek a po-

odhalit uchazečům jejich dosavadní 
slabší místa. 

Znamená to, že součástí vyhod-
nocení je nejen pořadí mezi vše-
mi účastníky, ale i podrobný pře-
hled správných odpovědí na všech-
ny otázky. 

V minulých letech se potvrdilo, že 
jsou tyto zkoušky velkým přínosem 
zejména pro děti, které mívají tré-
mu či hůř zvládají stresové situace. 
Uchazeči zaplatí pouze cenu za sa-
motné testy, které si poté samozřej-
mě odnesou s sebou domů. Orga-
nizace i vyhodnocení zkoušek jsou 
zdarma. 

Podrobné informace o přijímač-
kách nanečisto, ale i o způsobu jak 
se na ně přihlásit, jsou také k dispo-
zici na internetových stránkách ško-
ly www.gymostrov.cz nebo na tele-
fonním čísle 353433761. 

V Ostrově chystají zkoušky nanečisto

 

 
 

 

 

 

Datum Čas Utkání 
10.3.2012 10:15 FK Znojmo 
24.3.2012 10:15 FK Třinec 
21.4.2012 10:15 SFC Opava 
5.5.2012 10:15 MFK Karviná 

12.5.2012 10:15 FK Baník Most 
19.5.2012 17:00 Bohemians Praha 

FK Baník Sokolov Vás zve na domácí utkání 
jarní části sezony 2011-12  

2. profesionální fotbalové ligy 
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